
 

„Pranešame, kad kredito unijos „Magnus“ valdyba ir Trakų kredito unijos valdyba parengė ir aprobavo (patvirtino) 

reorganizavimo sąlygas, pagal kurias Trakų kredito unija yra prijungiama prie kredito unijos „Magnus“. 

 

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo: kredito unija „Magnus“ (kodas 302671848, teisinė forma – kooperatinė 

bendrovė, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 15, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių 

asmenų registre, PVM mokėtojo kodas: nėra). 

 

Reorganizuojami juridiniai asmenys: Trakų kredito unija (kodas 300027153, teisinė forma – kooperatinė bendrovė, 

buveinės adresas: Vytauto g. 2, Trakai, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, 

PVM mokėtojo kodas: nėra). 

 

Reorganizavimo būdas: prijungimas. 

 

Po reorganizavimo pasibaigiantys juridiniai asmenys: Trakų kredito unija. 

 

Po reorganizavimo tęsiantis veiklą juridinis asmuo: kredito unija „Magnus“. 

 

Teisių ir pareigų perdavimas: po reorganizavimo veiklą tęsianti kredito unija „Magnus“ perims visą Trakų kredito 

unijos, kuri baigs savo veiklą, nuosavybės teise priklausantį ar bet kokiu kitu pagrindu valdomą turtą, teises, sandorius ir 

įsipareigojimus, tiek įgytus ir atsiradusius iki reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos, tiek ir po reorganizavimo sąlygų 

sudarymo dienos, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, 

mokesčių administratoriaus pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, bet kokias baudas ir delspinigius, 

mokėtinus į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus bei fondus, taip pat baigiančios savo veiklą 

Trakų kredito unijos finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turtą, teises, sandorius ir įsipareigojimus, t. y. 

visą Trakų kredito unijos vykdomą veiklą, kaip turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų visumą (toliau Trakų kredito 

unijos turtas, teisės ir pareigos vadinami Perduodamu turtu, teisėmis ir pareigomis), išskyrus teises ir pareigas, kurias 

Lietuvos Respublikos imperatyviomis teisės aktų nuostatomis draudžiama arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui 

reorganizavimo metu. Po reorganizavimo veiklą tęsianti kredito unija „Magnus“ perims Perduodamą turtą, teises ir 

pareigas reorganizavimo sąlygose numatyta tvarka ir terminais pagal priėmimo-perdavimo aktą (visus perdavimo-

priėmimo aktą sudarančius dokumentus) nuo perdavimo-priėmimo akte nurodytos datos ir nuo perdavimo-priėmimo akto 

pasirašymo momento ir nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo bus laikomas kredito unijos „Magnus“ turtu, teisėmis, 

sandoriais ir įsipareigojimais. Reorganizuojamos kredito unijos Perduodamas turtas, teisės ir pareigos bus perduodamos 

pagal Reorganizuojamos kredito unijos paskutinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis, atsižvelgiant į 

Reorganizuojamos kredito unijos veiklos sąlygotus pasikeitimus ir ilgalaikio turto nusidėvėjimą iki perdavimo dienos. 

Trakų kredito unijos turtas, teisės, sandoriai ir įsipareigojimai, kurie gali paaiškėti po Perdavimo-priėmimo akto 

pasirašymo, bus laikomi taip pat perėję po reorganizavimo veiksiančiai kredito unijai „Magnus“. Jeigu toks Trakų 

kredito unijos turtas, teisės, sandoriai ir įsipareigojimai paaiškėtų po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, bet iki 

Trakų kredito unijos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bus sudaromas papildomas tokio Trakų kredito 

unijos turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų Perdavimo-priėmimo aktas. Perduodamas turtas, teisės ir pareigos taip pat 

gali būti vėliau patikslinami papildomais dokumentais, kurie bus neatskiriama Perdavimo-priėmimo akto dalis. 

Priėmimo-perdavimo aktą numatoma sudaryti ne vėliau kaip po reorganizavimo veiklą tęsiančios kredito unijos 

„Magnus“ naujos įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną. Nuo priėmimo-perdavimo akto 

sudarymo momento Perduodamas turtas, teisės ir pareigos bus laikomos kredito unijos „Magnus“ turtu, teisėmis, 

sandoriais ir įsipareigojimais, jeigu imperatyvios Lietuvos Respublikos įstatymų normos ar reorganizavimo sąlygos 

nenumato kitaip.  

 

Reorganizuojamos Trakų kredito unijos, kuri po Reorganizavimo baigs savo veiklą, sutartys bus laikomos po 

Reorganizavimo veiksiančios kredito unijos „Magnus“ sutartimis nuo Priėmimo-perdavimo akto sudarymo momento, 

išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos numato kitaip. 

 

Kiti detalūs teisių ir pareigų perdavimo klausimai aptarti reorganizavimo sąlygose.  

 

Su reorganizavimo sąlygomis, jų priedais, po reorganizavimo tęsiančios veiklą kredito unijos „Magnus“ įstatų projektu, 

kredito unijos „Magnus“ ir Trakų kredito unijos praėjusių 3 finansinių metų ataskaitų rinkiniais, nepriklausomo eksperto 

atlikta reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita, kredito unijos „Magnus“ įstatų projektu, kredito unijos „Magnus“ ir 

Trakų kredito unijos valdybų ataskaitomis dėl reorganizavimo sąlygų, galima susipažinti iki po reorganizavimo veiklą 

tęsiančios kredito unijos „Magnus“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre kredito unijos „Magnus“ patalpose 

(Konstitucijos pr. 15, Vilnius) ir Trakų kredito unijos patalpose (Vytauto g. 19-1, Trakai), darbo dienomis nuo 9 val. 

00 min. iki 12 val. 00 min. ir nuo 13 val. 00 min. iki 16 val. 00 min.“ 

 

 

    


