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UAB ,,Genio medis“ iš UAB *** įsigijo prekių ar paslaugų, už kurias Jūsų įmonė išrašė PVM                
sąskaitą faktūrą *** eur sumai.  
 
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau - Juridinių asmenų          
nemokumo įstatymas) 2 straipsnio 7 dalyje nurodytas juridinio asmens nemokumo          
apibrėžimas - juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių             
arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad             
įmonė UAB „Genio medis“ šiai dienai yra nemoki. 
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos          
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) paskelbė karantiną visoje Lietuvos          
Respublikos teritorijoje, dėl ko, vadovaujantis visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis         
bei Nutarimo 3.2.6. punktu, nuo 2020-03-16 visoje šalyje įmonė negalėjo vykdyti savo veiklos,             
t.y. montuoti baldų fizinių ar juridinių asmenų patalpose. Taigi UAB „Genio medis“, jau daugiau              
kaip mėnesį laiko negali vykdyti jokios veiklos ir negauna jokių pajamų.  
 
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, pranešame, kad UAB „Genio medis“ šiuo metu ir              
artimiausioje ateityje negalės padengti Jums susidariusio *** Eur dydžio įsiskolinimo.  
 
Vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalimis, šiuo pranešimu             
siūlome sudaryti susitarimą dėl pagalbos atkuriant įmonės mokumą, t.y. atsisakyti reikalavimo           
įvykdyti prievolę ar jo dalies, atidėti reikalavimo įvykdyti prievolę terminą, pakeisti prievolę ar kt.              
Jums nesutikus sudaryti susitarimo dėl pagalbos įmonės mokumui atkurti, siūlome pagal           
kreditorių sprendimą, vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka.  
 
Pažymime, kad jeigu per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo šio pranešimo dienos nebus             
sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne           
teismo tvarka, UAB „Genio medis“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.  
 
Savo atsakymą į šį pranešimą prašome pateikti UAB „Genio medis“ adresu korespondencijai            
Aušros alėja 66A, Šiauliai arba el. pašto adresu  
 
UAB ,,Genio medis“ vardu  
direktorius  


