III PRIEDAS

PRIEŠTARAVIMAS PRADĖJUS GRUPĖS KOORDINAVIMO PROCESĄ

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/848 dėl
nemokumo bylų 64 straipsnio 2 dalis, OL L 141, 2015 6 5, p. 19.

Aš, toliau pasirašęs nemokumo specialistas, paskirtas įmonių grupės narei, kuriai
pranešta apie prašymą pradėti grupės koordinavimo procesą pagal 2015 m. gegužės 20
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/848 63 straipsnio 1 dalį,
pareiškiu prieštaravimą:

□

a) dėl nemokumo bylos, kurioje esu paskirtas, įtraukimo į grupės
koordinavimo procesą
arba

□

LT

b) dėl koordinatoriumi siūlomo paskirti asmens.
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1.

Informacija apie grupės narei įmonei iškeltą nemokumo bylą, kurioje esu paskirtas*

1.1.

Skolininkui iškeltos nemokumo bylos rūšis:

1.2.

Nemokumo bylos iškėlimo data (kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2015/848):

1.3.

Nemokumo bylą iškėlęs teismas:

1.3.1.

Pavadinimas:

1.3.2.

Adresas:

1.3.2.1.

Gatvė ir namo numeris arba pašto dėžutė:

1.3.2.2.

Vieta ir pašto kodas:

1.3.2.3.

Šalis:

1.4.

Bylos numeris (nurodyti, jei toks yra):

1.5.

Duomenys ryšiams:

1.5.1.

Vardas, pavardė:

1.5.2.

Adresas:

1.5.2.1.

Gatvė ir namo numeris arba pašto dėžutė:

1.5.2.2.

Vieta ir pašto kodas:

1.5.2.3.

Šalis:

1.5.3.
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El. pašto adresas:
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1.6.

LT

Skolininkas:

1.6.1.

Vardas, pavardė:

1.6.2.

Registracijos numeris (nurodyti, jei toks yra):

1.6.3.

Adresas:

1.6.3.1.

Gatvė ir namo numeris arba pašto dėžutė:

1.6.3.2.

Vieta ir pašto kodas:

1.6.3.3.

Šalis:

2.

Informacija apie prašomą pradėti grupės koordinavimo procesą:

2.1.

Teismas, kuriam pateiktas prašymas pradėti grupės koordinavimo procesą (kuriam
turi būti išsiųstas šis prieštaravimas)

2.1.1.

Pavadinimas*:

2.1.2.

Adresas*:

2.1.2.1.

Gatvė ir namo numeris arba pašto dėžutė:

2.1.2.2.

Vieta ir pašto kodas:

2.1.2.3.

Šalis:

2.1.3.

El. pašto adresas:

2.1.4.

Fakso numeris:

2.2.

Bylos numeris teisme, į kurį kreiptasi su prašymu pradėti grupės koordinavimo
procesą*:

2.3.

Grupės koordinatoriumi siūlomas paskirti asmuo:

2.3.1.

Vardas, pavardė:

2.3.2.

Adresas:

2.3.2.1.

Gatvė ir namo numeris arba pašto dėžutė:

2.3.2.2.

Vieta ir pašto kodas:

2.3.2.3.

Šalis:
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3.

DATA, KURIĄ GAUTAS 2.1 PUNKTE NURODYTO
pradėti grupės koordinavimo procesą*:

4.

Prieštaravimą pagrindžiantys argumentai:

5.

Pridedamų dokumentų kopijų (jei yra) sąrašas:

Užpildyta …………………………………… (vieta)

TEISMO PRANEŠIMAS

apie prašymą

................................ (data).

Parašas ………………………………………..…………………………………

SVARBI INFORMACIJA.
Šios standartinės prieštaravimų pateikimo formos naudoti neprivaloma.
Prieštaravimas turi būti pateiktas šios formos 2.1 punkte nurodytam teismui.
Prieštaravimą turi pateikti nemokumo specialistas, paskirtas grupės narei, įtrauktai į
prašymą pradėti grupės koordinavimo procesą.
Prieštaravimą nemokumo specialistas turi pateikti per 30 dienų nuo pranešimo apie
prašymą pradėti grupės koordinavimo procesą gavimo dienos.
Prieš priimdamas sprendimą, ar dalyvauti grupės koordinavimo procese, nemokumo
specialistas turi gauti visus sutikimus, kurių reikalaujama pagal tos valstybės, kurioje
iškelta byla, kurioje jis buvo paskirtas, teisės aktus.
Žvaigždute (*) pažymėtus punktus užpildyti privaloma!
Formos 1.1 punkte „nemokumo bylos rūšis“ nurodykite, kokios rūšies nacionalinė byla iš
išvardytų Reglamento (ES) 2015/848 A priede yra iškelta ir, jei taikoma, atitinkamą iškeltos
bylos porūšį pagal nacionalinės teisės aktus.
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1.3 punkte „nemokumo bylą iškėlęs teismas“ reiškia valstybės narės teismą ar kitą
kompetentingą instituciją, pagal nacionalinę teisę turinčius įgaliojimus iškelti nemokumo
bylą, patvirtinti tokios bylos iškėlimą ar priimti sprendimus tokioje byloje.
1.6.2 punkte nurodytas „registracijos numeris“ reiškia unikalų atpažinties kodą, pagal
nacionalinės teisės aktus priskirtą subjektui arba asmeniui. Jei skolininkas yra įmonė arba
juridinis asmuo, tai atitinkamo nacionalinio registro (verslo arba asociacijos) suteiktas kodas.
Atkreipiame dėmesį, kad 4 ir 5 punktus gali reikėti užpildyti tik jeigu pareiškiate
prieštaravimą dėl koordinatoriumi siūlomo paskirti asmens.
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