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Bankrutuojanti AB bankas „Snoras“ (toliau – „Snoras“)
Snoro žlugimas turėjo esminės įtakos Snoro klientams, kontrahentams ir darbuotojams Lietuvoje ir
užsienyje. Vilniaus apygardos teismui 2011 m. gruodžio 7 d. paskyrus mane Snoro bankroto
administratoriumi, dėjome pastangas išsaugoti banko turtą iki kreditorių komiteto sudarymo pirmajame
kreditorių susirinkime. Pirmojo kreditorių susirinkimo metu turėsiu galimybę suteikti naujausią informaciją
apie bankroto bylos eigą. Po kreditorių komiteto sudarymo prasidės naujas bankroto etapas, kurio metu
bus galima imtis tolesnių veiksmų siekiant sugrąžinti Snoro turtą visų kreditorių naudai.
Šiuo laišku norėtume Jus informuoti apie pirmąjį Snoro kreditorių susirinkimą. Siūlome atidžiai susipažinti
su šiuo laišku bei pridedamais dokumentais.
Pirmasis Snoro kreditorių susirinkimas
Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 22 d. nutartimi patvirtino kreditorių reikalavimų Snorui sąrašą.
Skundai dėl valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ reikalavimo buvo iš dalies išspręsti 2012
m. balandžio 27 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi. Todėl, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymu,
pirmasis Snoro kreditorių susirinkimas (toliau – Kreditorių susirinkimas) įvyks:
„Siemens“ arenoje, Ozo g. 14, Vilnius, Lietuva
2012 m. birželio 12 d. (antradienį)
Kreditorių susirinkimo dieną registracija į Kreditorių susirinkimą prasidės 9 val. Vilniaus (Rytų Europos)
laiku. Kreditorių susirinkimas prasidės 12 val. Vilniaus (Rytų Europos) laiku. Siekiant išvengti spūsčių
Kreditorių susirinkimo dieną, rekomenduotume užsiregistruoti į Kreditorių susirinkimą iš anksto. Siekiant
išvengti nesklandumų, visiems, neužsiregistravusiems iš anksto, rekomenduojame atvykti anksčiau.
Prie šio laiško pridedame oficialų pranešimą apie Kreditorių susirinkimą (toliau – Pranešimas), kurį
rekomenduojame atidžiai perskaityti. Be kita ko, Pranešime paaiškinama, kas turi teisę dalyvauti ir
balsuoti Kreditorių susirinkime, taip pat pateikiama informacija apie išankstinio balsavimo ir registracijos,
norint dalyvauti Kreditorių susirinkime, tvarką. Dėl vietos ir saugumo aspektų, taip pat dėl didelio skaičiaus
kreditorių, kurie turi teisę dalyvauti Kreditorių susirinkime, į susirinkimą norime pakviesti tik turinčius teisę
dalyvauti kreditorius ar po vieną kreditoriaus atstovą.
Prie Pranešimo pridedama išankstinės registracijos forma ir išankstinio balsavimo forma.
Susirinkimo darbotvarkė
Vadovaujantis galiojančiais įstatymais, Kreditorių susirinkimo darbotvarkė yra išspręsti procedūrinius
klausimus, išrinkti Kreditorių susirinkimo pirmininką ir išrinkti Snoro kreditorių komitetą (toliau – Kreditorių
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komitetas). Šie nutarimai išvardinti pridedamoje išankstinio balsavimo formoje, kurią gali užpildyti
kreditoriai, kurie turi teisę ir pageidauja balsuoti, tačiau nepageidauja dalyvauti susirinkime. Kitų klausimų
darbotvarkėje nenumatyta.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymu, klausimus, paprastai priskiriamus kreditorių
susirinkimo kompetencijai, pavedama spręsti Kreditorių komitetui. Įstatymuose taip pat nustatyta, kad
Kreditorių komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai ir ne daugiau kaip 15 narių, bent vienas iš
Kreditorių komiteto narių turi būti valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“, taip pat turi būti
išrinktas bent vienas narys, kuris atstovautų darbuotojų interesams.
Atkreipiame Jūsų dėmesį į šias pagrindines datas:
2012 m. birželio 5 d. (antradienis):
•

Iki šios dienos asmenys, ketinantys dalyvauti Kreditorių susirinkime, Bankroto administratoriui
pateikia išankstinės registracijos formas (Pranešimo 1 priedas) kartu su įgaliojimais (jei formą
pasirašo įgaliotinis) ir išrašais iš Juridinių asmenų registro, jei kreditorius yra juridinis asmuo.

•

Iki šios dienos asmenys, balsuojantys iš anksto raštu, Bankroto administratoriui pateikia
išankstinio balsavimo formas (Pranešimo 2 priedas) kartu su įgaliojimais (jei formą pasirašo
įgaliotinis) ir išrašais iš Juridinių asmenų registro, jei kreditorius yra juridinis asmuo.

2012 m. birželio 12 d. (antradienis):
•

9 val. Vilniaus (Rytų Europos) laiku: Registracijos į kreditorių susirinkimą pradžia.

•

12 val. Vilniaus (Rytų Europos) laiku: Kreditorių susirinkimo pradžia.

Papildoma informacija apie Kreditorių susirinkimą bus pateikiama Snoro internetinėje svetainėje. Snoro
internetinėje svetainėje taip pat galite rasti pavyzdinę įgaliojimo formą, kurią gali naudoti kreditoriai. Be to,
Snoro internetinėje svetainėje bus pateikiamas ir Bankroto administratoriaus pasiūlymas dėl Kreditorių
susirinkimo sekretoriaus kandidatūros.
Taip pat, jeigu bankroto administratorius gautų pasiūlymų dėl Kreditorių susirinkime svarstytinų sprendimų
projektų, kurie būtų palaikomi reikšmingos dalies kreditorių, arba Kreditorių susirinkimas dėl tam tikrų
priežasčių būtų atidėtas, apie tai bus pranešta internetinėje svetainėje www.snoras.com.
Kreditorių susirinkimo metu gali būti pateikiami atsakymai į kai kuriuos dažniausiai užduodamus
klausimus, susijusius su Kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais. Jei norėtumėte pateikti klausimų,
juos galite atsiųsti, nurodydami savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis, iš anksto iki susirinkimo
šiais el. pašto adresais: kreditoriai@snoras.com arba creditors@snoras.com.
Atkreipiame dėmesį, kad visi atvykstantys į „Siemens“ areną turėtų su savimi atsinešti asmens
tapatybės dokumentą ir rašiklį (ne pieštuką) balsavimui. Kreditorių susirinkime griežtai draudžiama
turėti šiuos daiktus: alkoholinius gėrimus, gaiviuosius gėrimus, maisto produktus, ginklus, aštrius daiktus,
gyvūnus, filmavimo, garso įrašymo ar fotografavimo įrangą, chemines ar sprogstamąsias medžiagas ar
kitus daiktus, kurie gali sukelti pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, ar „Siemens“ arenos patalpose
esančiam turtui. Visiems atvykstantiems bus taikomos įprastos saugumo procedūros.
Svarbi pastaba
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Jūs neprivalote dalyvauti ir (ar) balsuoti (arba išduoti įgaliojimą atstovui
balsuoti Jūsų vardu) Kreditorių susirinkime, jei to nepageidaujate. Jūsų nedalyvavimas ar nebalsavimas
Kreditorių susirinkime neturi įtakos Jūsų reikalavimui bei jo patenkinimui. Kreditorių susirinkime kreditorių
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reikalavimų tenkinimo klausimai nebus sprendžiami. Su Kreditorių susirinkime pateikta informacija bus
galima susipažinti Snoro internetinėje svetainėje; rašytinių ataskaitų Kreditorių susirinkime teikti
neketinama. Tuo atveju, jeigu pageidautumėte gauti papildomos informacijos, susijusios su aukščiau
nurodytais klausimais, rekomenduotume kreiptis į savo teisės ar finansų patarėjus.
Su pagarba

Neil Cooper
Bankrutuojančios AB banko SNORAS bankroto administratorius
Priedai
•

Pranešimas apie pirmąjį Kreditorių susirinkimą

•

Išankstinės registracijos forma

•

Išankstinio balsavimo forma
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