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PRANEŠIMAS  
Dėl pagalbos susitarimo / restruktūrizavimo bylos kėlimo  
 
UAB „Naugės prekyba“ susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais, todėl aš, UAB „Naugės            
prekyba“ vadovas ***, vadovaudamasi Juridinių asmenų nemokumo įstatymu, siūlau Jums          
sudaryti susitarimą dėl pagalbos.  
 
JANĮ 8 straipsnyje nustatytos nemokumo proceso inicijavimo, kai jį inicijuoja juridinis asmuo,            
taisyklės, kuriose nurodyta: 1) Juridinio asmens vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą           
inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas          
pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, arba pateikdamas          
pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos        
saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę. Jeigu nemokumo procesas inicijuojamas          
elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą.          
Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo             
pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis (JANĮ 8 straipsnio 1 dalis). Pranešime nurodoma           
juridinio asmens neįvykdyta prievolė ir pažymima, kad, jeigu per šiame pranešime nurodytą            
terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą           
vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto             
bylos iškėlimo (JANĮ 8 straipsnio 2 dalis). Prievolei įvykdyti, susitarimui dėl pagalbos sudaryti             
arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis            
kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo juridiniam asmeniui               
dienos (JANĮ 8 straipsnio 3 dalis).  
 
Neįvykdyta prievolė Jums yra ***, ir jeigu iki 2020-10-31 imtinai nebus sudarytas susitarimas dėl              
pagalbos, UAB „Naugės prekyba" kreipsis į Klaipėdos apygardos teismą dėl restruktūrizavimo           
bylos iškėlimo. Siūlome susitarimą dėl pagalbos aptarti individualiai, kuo skubiau, Jums patogiu            
būdu.  
 
UAB „Naugės prekyba“ savo veiklos nėra nutraukusi, ir toliau nuosekliai dirba, deda visas             
pastangas atsiskaityti su kreditoriais ir toliau sėkmingai bendradarbiauti.  
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