
PRANEŠIMAS 
Dėl UAB „ENSO PROJECTS“ nemokumo (restruktūrizavimo arba bankroto) proceso inicijavimo 

2020 m. rugpjūčio 25 d., Kaunas 
 
Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - JANĮ) 2 str. 7 d. nemokumas apibrėžiamas kaip              
juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio             
asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. 
 
JANĮ 2 str. 10 d. reglamentuota, kad juridinio asmens restruktūrizavimo procesas (toliau -             
restruktūrizavimo procesas) - visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti           
juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant           
kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines,        
organizacines ir kitas priemones. 
 
Vadovaujantis UAB „ENSO PROJECTS“ (toliau - Bendrovė) 2020 m. rugpjūčio 14 d. finansinės             
atskaitomybės duomenimis, Bendrovės finansinė padėtis sparčiai blogėja, Bendrovė negali ir          
ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra priimtas sprendimas inicijuoti           
Bendrovės nemokumo procesą. Bendra Bendrovės turimų įsipareigojimų kreditoriams suma         
2020 m. rugpjūčio 14 d. preliminaraus balanso duomenimis sudaro 4739911.41 EUR,           
Bendrovės turtas 1426842.00 EUR, nuosavas kapitalas - 3586894.00 EUR.  
 
Kaip Jums žinoma, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. paskelbė nutarimą dėl              
karantino, kuris buvo pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje              
dėl sunkaus Ūminio respiracinio sindromo koronaviruso-2 (SARS-CoV-2), sukeliančio        
COVID-19 ligą, plitimo. Bendrovei taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19.          
Bendrovė esminę veiklos dalį vykdė Švedijoje ir Norvegijoje, o dėl taikomų žmonių judėjimo ir              
karantinavimo taisyklių iš esmės dirbti šiuo sudėtingu metu tapo neįmanoma. Be to, visais 2020              
metais kilo problemų su darbu užsienio objektuose, problemų su užsakovais ir jų mokėjimais.             
Tai esmingai atsiliepė Bendrovei finansiškai. 
 
Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam 2020 m. rugpjūčio 24 d., Bendrovės apskaitos            
duomenimis, Bendrovė yra skolinga ***EUR (be netesybų ir (ar) palūkanų, kurios skaičiuotinos            
esant skolos dengimo vėlavimams). 
 
Remiantis JANĮ 8 str. 1-3 p., prašome per 15 dienų terminą nurodyti, ar sutiktumėte sudaryti               
susitarimą dėl pagalbos su Bendrove, atsisakant didžiosios dalies turimo reikalavimo į           
Bendrovę, o likusį reikalavimą išdėstant keleto metų laikotarpiui. Kreditorių atsakymai ir/ar           
pasiūlymai bus vertinami kreditoriams atsisakius reikalavimų, sudarančių ne mažiau kaip 70           
proc. nuo bendros aukščiau nurodytos kreditorių reikalavimo sumos. 
 
Taip pat prašome informuoti, jeigu sutiktumėte vykdyti Bendrovės bankroto procesą ne teismo            
tvarka. 
 



Pažymime, kad jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos arba priimtas              
sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Bendrovė kreipsis į teismą dėl            
restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.).  
 
Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sudaryti ir vykdyti susitarimus dėl pagalbos ar              
restruktūrizuotis, išlikdama gyvybinga bei išvengti bankroto, kreditorių pagalba finansiniams         
sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta daugumos Bendrovės            
kreditorių. Jei kreditorių pagalba nebus gauta (nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos ir/ar            
nebus gauta aiškiai išreikšta parama Bendrovės restruktūrizavimo procesui), Bendrovė bus          
priversta teikti teismui ne pareiškimą dėl restruktūrizavimo, o pareiškimą dėl bankroto bylos            
iškėlimo. 
 
Šis pranešimas yra laikomas nemokumo proceso inicijavimo pradžia JANĮ 8 str. prasme tiek             
restruktūrizavimo, tiek bankroto procesų atžvilgiu. 
 
Kilus klausimams, prašome susisiekti. Esame pasirengę bendradarbiauti. Atsakymą per         
nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu *** arba elektroniniu paštu ***. 
 
Informuojame, kad per nurodytą 15 dienų terminą negavus jokio kreditoriaus atsakymo į šį             
pranešimą, bus laikoma, kad kreditorius nesutinka sudaryti susitarimo dėl pagalbos suteikimo           
Bendrovei ir/ar nesutinka dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka. 
 
Pagarbiai  
Direktorius *** 


