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PRANEŠIMAS  
Dėl UAB „Revestus“ nemokumo proceso inicijavimo  

 
2020 m. gegužės 29 d., Vilnius  

 
LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – 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 „Revestus“ (toliau – Bendrovė) 2020 m. balandžio 30 d. finansinės            
atskaitomybės duomenimis, Bendrovė patiria finansinių sunkumų, tačiau vykdo ūkinę -          
komercinę veiklą, leisiančią įvykdyti prievoles ateityje (yra gyvybinga), gavus kreditorių pagalbą           
finansiniams sunkumams įveikti. Bendrovės valdymo organai priėmė sprendimą inicijuoti         
Bendrovės nemokumo (restruktūrizavimo) procesą.  

Kaip Jums yra žinoma, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. paskelbė             
nutarimą dėl karantino, kuris yra pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d., imtinai visoje Lietuvos               
Respublikos teritorijoje dėl sunkaus ūminio respiracinio sindromo koronaviruso-2        
(SARS-CoV-2), sukeliančio COVID-19 ligą, plitimo. Paskelbtas karantinas sutrikdė Bendrovės         
vykdomą ūkinę – komercinę veiklą, todėl buvo priimtas sprendimas inicijuoti Bendrovės           
nemokumo (restruktūrizavimo) procesą.  

Jūs esate Bendrovės kreditorius, kuriam Bendrovė, remiantis 2020 m.***d. duomenimis,          
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 suteikimo Bendrovei sekančiomis sąlygomis:  

1. Atsisakote visų netesybų ir palūkanų, už vėlavimą įvykdyti prievolę;  
2. Atsisakote 45 proc. pagrindinės skolos;  
3. Sutinkate, kad likusios skolos dalis būtų padengta restruktūrizavimo proceso metu,           

pagal patvirtintą restruktūrizavimo planą.  
 

Pažymime, kad, jeigu per 15 dienų terminą nebus sudaryti susitarimai dėl pagalbos,            
Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.).  

Šiuo metu Bendrovė rengia restruktūrizavimo plano projektą, į kurį turi būti įtraukti tiek             
visi Bendrovės kreditoriai (JANĮ 104 str. 2 d. 5 p.), tiek restruktūrizavimo plano paveikiami              
kreditoriai (JANĮ 104 str. 2 d. 6 p.).  

Pagal JANĮ 2 str. 9 d., juridinio asmens restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius            
(toliau – restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius) - kreditorius, kurio civilines teises ir            
(ar) pareigas dėl juridiniam asmeniui suteikiamos pagalbos finansiniams sunkumams įveikti          
tiesiogiai sukuria, pakeičia ar panaikina juridinio asmens restruktūrizavimo planas.  



JANĮ 2 str. 18 d. nurodyta, jog pagalba juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti             
(toliau – pagalba finansiniams sunkumams įveikti) – kreditorių suteikiama pagalba juridiniam           
asmeniui finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdyti prievolę termino         
atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir             
kt.  

JANĮ 107 str. 1 d. numatyta, jog dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui balsuos             
tik restruktūrizavimo plano paveikiami kreditoriai.  

Sutinkamai su išdėstytu ir jei nesutinkate sudaryti susitarimo dėl pagalbos (JANĮ 10 str.),             
per nurodytą 15 dienų terminą, taip pat prašome nurodyti, ar suteiksite, kokią nors pagalbą              
Bendrovei, iškėlus Bendrovei restruktūrizavimo bylą.  

Prašome įsivertinti, jog tam, kad Bendrovė galėtų sėkmingai restruktūrizuotis, kreditorių          
pagalba finansiniams sunkumams įveikti turi būti daranti esminę įtaką Bendrovei ir suteikta            
daugumos Bendrovės kreditorių. Jūsų atsakymas lems ir tai, ar Jūs būsite įtraukti į             
restruktūrizavimo plano projektą, kaip restruktūrizavimo plano paveikiamas kreditorius, kuris         
galės balsuoti dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo.  

Atsakymą per nurodytą terminą prašome atsiųsti adresu: UAB „Revestus“,         
Savanorių pr. 176C-24, Vilnius arba elektroniniu paštu: info@revestus.lt  

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 nesutinka suteikti Bendrovei pagalbos finansiniams sunkumams įveikti Bendrovės          
restruktūrizavimo procese.  
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