III PIELIKUMS

IEBILDUMI ATTIECĪBĀ UZ GRUPAS KOORDINĀCIJAS PROCEDŪRU

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regulas (ES) 2015/848 par
maksātnespējas procedūrām (OV L 141, 5.6.2015., 19. lpp.) 64. panta 2. punkts.

Es, apakšā parakstījies, rīkodamies kā maksātnespējas procesa administrators, kas
iecelts attiecībā uz grupas sabiedrību (grupas dalībnieku), kura ir informēta par lūgumu
sākt “grupas koordinācijas procedūru” saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2015. gada 20. maija Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām 63. panta
1. punktu, ar šo
iebilstu pret

□

a) maksātnespējas procedūras, attiecībā uz kuru esmu iecelts, iekļaušanu
grupas koordinācijas procedūrā;
vai

□
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b) personu, kas ierosināta par koordinatoru.
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1.

Informācija par maksātnespējas procedūru attiecībā uz grupas sabiedrību, par kuras
administratoru esmu iecelts*

1.1.

Attiecībā uz parādnieku sāktās maksātnespējas procedūras veids:

1.2.

Diena, kurā sākta maksātnespējas procedūra (Regulas (ES) 2015/848 izpratnē):

1.3.

Tiesa, kas sākusi maksātnespējas procedūru:

1.3.1.

Nosaukums/ vārds un uzvārds:

1.3.2.

Adrese:

1.3.2.1.

Iela un mājas numurs/ pastkaste:

1.3.2.2.

Vieta un pasta indekss:

1.3.2.3.

Valsts:

1.4.

Lietas atsauces numurs (ierakstāms, ja tāds ir):

1.5.

Kontaktinformācija:

1.5.1.

Vārds un uzvārds:

1.5.2.

Adrese:

1.5.2.1.

Iela un mājas numurs/ pastkaste:

1.5.2.2.

Vieta un pasta indekss:

1.5.2.3.

Valsts:

1.5.3.
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E-pasta adrese:
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1.6.

LV

Parādnieks:

1.6.1.

Vārds un uzvārds:

1.6.2.

Reģistrācijas numurs (ierakstāms, ja tāds ir):

1.6.3.

Adrese:

1.6.3.1.

Iela un mājas numurs/ pastkaste:

1.6.3.2.

Vieta un pasta indekss:

1.6.3.3.

Valsts:

2.

Informācija attiecībā pieteikto “grupas koordinācijas procedūru":

2.1.

Tiesa, kurai iesniegts lūgums sākt grupas koordinācijas procedūru (kurai nosūtāmi
šie iebildumi)

2.1.1.

Nosaukums:*

2.1.2.

Adrese:*

2.1.2.1.

Iela un mājas numurs/ pastkaste:

2.1.2.2.

Vieta un pasta indekss:

2.1.2.3.

Valsts:

2.1.3.

E-pasta adrese:

2.1.4.

Fakss:

2.2.

Lietas atsauces numurs, ko piešķīrusi tiesa, kurai iesniegts lūgums sākt grupas
koordinācijas procedūru:*

2.3.

Persona, kas ierosināta par grupas koordinatoru.

2.3.1.

Vārds un uzvārds:

2.3.2.

Adrese:

2.3.2.1.

Iela un mājas numurs/ pastkaste:

2.3.2.2.

Vieta un pasta indekss:

2.3.2.3.

Valsts:
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3.

DIENA, KURĀ SAŅEMTS 2.1. PUNKTĀ
grupas koordinācijas procedūru:*

4.

Iebildumu pamatojums:

5.

Saraksts ar pievienotajām dokumentu kopijām (ja tādas ir):

MINĒTĀS TIESAS PAZIŅOJUMS PAR

Vieta: ……………………………………,

lūgumu sākt

Datums: …………………………..........

Paraksts: ……………………………………..………………………

SVARĪGA INFORMĀCIJA
Šo standarta veidlapu iebildumu iesniegšanai var izmantot fakultatīvi.
Iebildumi ir iesniedzami šīs veidlapas 2.1. punktā minētajai tiesai.
Iebildumus iesniedz maksātnespējas procesa administrators, kas iecelts attiecībā uz to
grupas sabiedrību, kura norādīta lūgumā sākt “grupas koordinācijas procedūru”.
Iebildumi ir iesniedzami 30 dienu laikā pēc tam, kad no minētā maksātnespējas procesa
administratora saņemts paziņojums ar lūgumu sākt grupas koordinācijas procedūru.
Pirms pieņemt lēmumu par to, vai piedalīties vai nepiedalīties grupas koordinācijas
procedūrā, maksātnespējas procesa administrators iegūst jebkādu apstiprinājumu, kas
varētu būt nepieciešams saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā sākta procedūra,
kuras vajadzībām viņš ir iecelts.
Punktos, kas apzīmēti ar zvaigznīti (*), informācija ir sniedzama obligāti.
Veidlapas 1.1. punktā minēto “maksātnespējas procedūras veidu” norāda kopā ar atsauci uz
sākto attiecīgās valsts procedūru, kas minēta Regulas (ES) 2015/848 A pielikumā, un attiecīgā
gadījumā arī šādas procedūras apakšveidu, kas sākts saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību
aktiem.
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1.3. punktā minētā “tiesa, kas sākusi maksātnespējas procedūru” ir dalībvalsts tiesu iestāde
vai cita kompetentā iestāde, kas attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos ir pilnvarota sākt
maksātnespējas procedūru, apstiprināt šādu sākšanu vai pieņemt lēmumus šādās procedūrās.
1.6.2. punktā minētais “reģistrācijas numurs” ir atsevišķo identitātes apliecinošo numuru,
kas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem piešķirts juridiskai vai fiziskai personai. Ja
parādnieks ir komercsabiedrība/ juridiska persona, tas ir numurs, ko piešķir attiecīgais valsts
reģistrs (komercreģistrs vai apvienību reģistrs).
Lūdzam ņemt vērā, ka varētu būt nepieciešams aizpildīt tikai 4. un 5. punktu, ja iebilstat
pret personu, kura ierosināta kā koordinators.
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