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Terminas jau beveik įpusėjo!
Privalomas juridinių asmenų
įstatų keitimas iki
2017 m. sausio 1 d.
Michael Manke, Rödl & Partner Vilnius

Trumpai:
> Iki 2017 m. sausio 1 d. juridiniai asmenys yra
įpareigoti perskaičiuoti savo įstatinį kapitalą ir
nominalią akcijų vertę į eurus.
> Konvertuojant iš litų į eurus taikomas galutinis ir
neatšaukiamas lito ir euro kursas 3.45280 EUR.
> Perskaičiuojant vertes, neleidžiama daryti neigiamos įtakos akcininkų teisei balsuoti visuotiniame
akcininkų susirinkime.
> Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, juridiniam
asmeniui gali būti taikomos atitinkamos nuobaudos.
Kodėl privaloma keisti įstatus?
Nuo 2015 m. sausio 1 d. skaičiuojamas dviejų metų
pereinamasis terminas, per kurį juridiniai asmenys
privalo pakeisti savo įstatus taip, kad juose numatytos vertės būtų perskaičiuotos iš litų į eurus.
Konvertuojant įstatinį kapitalą ir akcijų vertes taikomas
galutinis ir neatšaukiamas, Europos Sąjungos Tarybos
nustatytas lito ir euro kursas – 3.45280 EUR, kuris, atliekant perskaičiavimus, negali būti apvalinamas.
Kuo pasižymi įstatų keitimo procedūra?

konvertavimo gali būti priimamas paprasta balsų dauguma.
Kokius aspektus gali paveikti įstatų keitimas?
Perskaičiuojant vertes, neleidžiama daryti neigiamos įtakos
akcininkų teisei balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime pagal akcijų suteikiamas teises ar kitoms vertybinių
popierių savininkų teisėms ir pareigoms.
Įgyvendinant įstatyminę pareigą gali susidaryti finansiniai
skirtumai tarp nominalios akcijų vertės ir bendrovės kapitalo dydžio, kas gali sąlygoti bendrovėje susidariusių neigiamų finansinių skirtumų naikinimą akcininkų sąskaita.
Į ką rekomenduotina atkreipti dėmesį?
Tam, kad būtų išvengta susidariusių nominalios akcijų
vertės ir bendrovės kapitalo dydžio skirtumo, juridinių
asmenų akcininkams rekomenduojama padidinti įstatinį
kapitalą, kad konvertuojant iš litų į eurus nesumažėtų
nominali akcijų vertė ir bendrovių akcininkai finansiškai
nenukentėtų
Keičiant bendrovės įstatus rekomenduotina ne tik
perskaičiuoti įstatinio kapitalo ir nominalių akcijų
vertes iš litų į eurus, bet ir teisiškai peržiūrėti steigimo
dokumentus, patikrinant bendrovės dokumentų
redakcijų atitiktį aktualiems teisės aktams.

Kokios pasekmės laukia neįvykdžius pareigos?
Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog po pareigos perskaičiuoti
minėtas sumas įsigaliojimo praėjo beveik pusė laiko. Įstatinis kapitalas ir nominali akcijų vertė privalo būti perskaičiuota iki 2017 m. sausio 1 d. Tinkamai neįvykdžius šios
pareigos, juridinis asmuo gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą ir jam skirta bauda.

Įstatų keitimui, konvertuojant litais išreikštą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę į eurus, taikoma supaprastinta įstatų keitimo procedūra – sprendimas dėl verčių
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Mes mielai atsakysime Jums į visus Jums svarbius klausimus, susijusius su įstatinio kapitalo ir nominalių akcijų
verčių perskaičiavimu iš litų į eurus bei įstatų keitimu.
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„Jeder Einzelne zählt“ – bei den Castellers und bei uns.

„Für den Erfolg unserer Mandanten verbinden wir langjährige Erfahrungen auf dem internationalen Markt mit lokalem Spezialwissen. Wir überbrücken geografische Distanzen und
begleiten Sie strategisch vor Ort.“

Menschentürme symbolisieren in einzigartiger Weise die Unternehmenskultur
von Rödl & Partner. Sie verkörpern unsere Philosophie von Zusammenhalt,
Gleichgewicht, Mut und Mannschaftsgeist. Sie veranschaulichen das Wachstum
aus eigener Kraft, das Rödl & Partner zu dem gemacht hat, was es heute ist.

Rödl & Partner

„Ein Menschenturm ist nur dann stabil, wenn wir uns auf einander verlassen können. So
schaffen wir starke und zuverlässige Verbindungen in der Basis
und mit jeder Etage, damit wir kraftvoll neue Höhen erreichen.“
Castellers de Barcelona
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Už turinį atsakingas asmuo:
Michael Manke – michael.manke@roedl.pro

„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Kraft, Balance, Mut und Verstand) ist der katalanische Wahlspruch aller Castellers und beschreibt deren Grundwerte sehr
pointiert. Das gefällt uns und entspricht unserer Mentalität. Deshalb ist Rödl &
Partner eine Kooperation mit Repräsentanten dieser langen Tradition der Menschentürme, den Castellers de Barcelona, im Mai 2011 eingegangen. Der Verein
aus Barcelona verkörpert neben vielen anderen dieses immaterielle Kulturerbe.

Dieser Newsletter ist ein unverbindliches Informationsangebot und dient allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich dabei weder um eine rechtliche, steuerrechtliche oder betriebswirtschaftliche Beratung, noch kann es eine individuelle Beratung ersetzen. Bei der Erstellung
des Newsletters und der darin enthaltenen Informationen ist Rödl & Partner stets um größtmögliche Sorgfalt bemüht, jedoch haftet Rödl & Partner nicht für die Richtigkeit, Aktualität
und Vollständigkeit der Informationen. Die enthaltenen Informationen sind nicht auf einen
speziellen Sachverhalt einer Einzelperson oder einer juristischen Person bezogen, daher sollte
im konkreten Einzelfall stets fachlicher Rat eingeholt werden. Rödl & Partner übernimmt keine
Verantwortung für Entscheidungen, die der Leser aufgrund dieses Newsletters trifft. Unsere
Ansprechpartner stehen gerne für Sie zur Verfügung.
Der gesamte Inhalt des Newsletters und der fachlichen Informationen im Internet ist geistiges
Eigentum von Rödl & Partner und steht unter Urheberrechtsschutz. Nutzer dürfen den Inhalt
des Newsletters nur für den eigenen Bedarf laden, ausdrucken oder kopieren. Jegliche Veränderungen, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe des Inhalts oder von
Teilen hiervon, egal ob on- oder offline, bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung
von Rödl & Partner.
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