JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS
Sudaryta 2010 m. rugpjūčio 5 d., Vilniuje

10 fizinių asmenų, kuriems nuosavybės teise priklauso 51040 (penkiasdešimt vienas tūkstantis
keturiasdešimt) AB „Lifosa“ akcijų,
Ir
Asociacija „Investuotojų asociacija“, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kurios
juridinio asmens kodas yra 302351517, registruotas buveinės adresas yra Gilužio g. 6-27, Vilnius,
atstovaujama Asociacijos direktoriaus Tomo Pilipavičiaus, veikiančio pagal atstovaujamo juridinio asmens
įstatus (toliau taip pat vadinama ir „Asociacija“), kuriai nuosavybės teise priklauso 1 (viena) AB „Lifosa“
(juridinio asmens kodas 161110455) paprastoji vardinė akcija;
toliau kartu vadinami „Šalimis“ arba „Partneriais“, o bet kuris iš jų atskirai „Šalimi“ arba „Partneriu“,
Būdami AB „Lifosa“ (juridinio asmens kodas 161110455) akcininkais ir/arba vykstant šios Bendrovės
privalomajam akcijų išpirkimo procesui perleidę turėtas jos akcijas, tačiau siekiantys gauti teisingą
apmokėjimą už privalomai išperkamas ar išpirktas AB „Lifosa“ akcijas,
Atsižvelgdami į tai, kad:
• 2010 m. birželio 9 d. AB „Lifosa“ gavo akcinės bendrovės Mineralinių ir cheminių produktų
bendrovė „EuroChem" , veikiančios kartu su bendrove EuroChem A.M. Limited, pranešimą apie
privalomą akcijų išpirkimą ir Pranešimo pateikimo AB „Lifosa“ dieną šiems bendrovės akcininkams
nuosavybės teise priklausė 20 154 388 paprastosios vardinės 10 Lt nominaliosios vertės AB „Lifosa“
akcijos, suteikiančios 95,88% balsų AB „Lifosa“ visuotiniame akcininkų susirinkime;
• 2010 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisija priėmė sprendimą Nr.
2K-113 suderinti vienos paprastosios vardinės AB „Lifosa“ akcijos kainą – 47 Lt, už kurią pasiūlyta
supirkti AB „Lifosa“ akcijas.
• 2010 m. rugsėjo 09 d. baigiasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 37 str. 1 d.
numatytas 90 dienų nuo pranešimo apie akcijų išpirkimą paskelbimo terminas visiems kitiems AB
„Lifosa“ akcininkams parduoti visas jiems priklausančias šios bendrovės paprastąsias vardines
akcijas;
Turėdami tikslą bendrai veikti ginant visų AB „Lifosa“ akcininkų, kurie privalo perleisti privalomai
išperkamas bendrovės akcijas, teises ir teisėtus interesus,
Veikdami savo interesais ir laisva valia, sudarė šią jungtinės veiklos sutartį:
I.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

SĄVOKOS

Sutartis – ši jungtinės veiklos sutartis, įskaitant visus šios sutarties priedus, pakeitimus, prisijungimo
pareiškimus, kurie tampa Sutarties dalimi nuo tokių priedų ir/ar pakeitimų sudarymo ir/ar įsigaliojimo
dienos.
Partneris arba Šalis - fizinis ar juridinis asmuo, sudaręs šią Sutartį ar prie jos prisijungęs.
Prisijungimas prie Sutarties – Sutartyje aptariamas procesas, kai fizinis ar juridinis asmuo pasirašo
prisijungimo pareiškimą ir tampa lygiateise Sutarties šalimi po Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo.
Prisijungęs prie Sutarties asmuo įgyja visas Sutartyje nurodytas Partnerio teises ir pareigas nuo
Prisijungimo pareiškimo pasirašymo dienos.
AB „Lifosa“ arba Bendrovė arba Emitentas - AB „Lifosa“, kurios juridinio asmens kodas 161110455,
kurios registruotos buveinės adresas yra Juodkiškio g. 50, LT-57502, Kėdainiai.
Išpirkimas – Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo reglamentuojamas procesas, kurį šio
įstatymo 37 str. pagrindu pradėjo AB „Lifosa“ akcininkai: akcinė bendrovė „Mineralinių ir cheminių
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produktų bendrovė „EuroChem", veikianti kartu su bendrove EuroChem A.M. Limited, ir kurio metu kiti
Bendrovės akcininkai iki 2010 m. rugsėjo 09 d. privalo parduoti jų turimas Bendrovės akcijas
minėtiesiems akcininkams už jų siūlomą ir Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos
suderintą kainą (47 Lt už vieną paprastąją vardinę Bendrovės akciją) arba ginčyti siūlomos kainos
teisingumą Emitento buveinės apygardos teisme.
1.6. Smulkieji akcininkai - AB „Lifosa“ akcininkai, kurie privalo parduoti turimas Bendrovės akcijas
vykdant Išpirkimą.
1.7. Civilinė byla – Sutarties tikslams įgyvendinti inicijuojama viena arba kelios civilinės bylos pagal
ieškovų – Partnerių ieškinius atsakovams akcinei bendrovei „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė
„EuroChem" (toliau – EuroChem), veikiančiai kartu su bendrove EuroChem A.M. Limited (toliau –
EuroChem AM) dėl AB „Lifosa“ privalomojo išpirkimo būdu išperkamų paprastųjų vardinių 10 Lt
nominaliosios vertės AB „Lifosa“ akcijų išpirkimo kainos teisingumo.
1.8. Ieškovai - vienas ar keli Partneriai, esantys šios Sutarties šalimis ar prie jos prisijungę iki 2010 m.
rugpjūčio 20 d. ar šių asmenų teisių perėmėjai.
1.9. Atsakovai - akcinė bendrovė „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė „EuroChem", veikianti kartu
su bendrove EuroChem A.M. Limited (toliau – EuroChem AM) ar šių asmenų teisių perėmėjai.
1.10. Teismas – kompetentingi Lietuvos Respublikos teismai, kurie spręs Civilinę bylą ir visus joje teikiamus
prašymus ir/ar skundus pirmąja, apeliacine ir kasacine tvarka, t.y. – Panevėžio apygardos teismas,
Lietuvos Apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis teismas.
II.

SUTARTIES TIKSLAS

2.1.

Sudarydami ir/ar prisijungdami prie Sutarties Partneriai siekia bendrai veikdami ginti AB „Lifosa“
smulkiųjų akcininkų teises Išpirkimo procese ir Teisme siekti teisingos Bendrovės akcijos kainos
nustatymo. Šiuo tikslu Partneriai susitaria pradėti Civilinę bylą, joje dalyvauti prisidedant turimomis
ekonominėmis žiniomis ir Sutartyje nustatyta tvarka užtikrinti numatomų šios bylos bylinėjimosi išlaidų,
įskaitant žyminį mokestį, mokėjimus ekspertui/ ekspertams, mokėjimus už advokato paslaugas ir kitų
civiliniame procese reikalingų atlikti mokėjimų, apmokėjimą.
2.2.
Partneriai, sudarydami šią sutartį ir/ar prisijungdami prie jos, patvirtina įsitikinimą, jog EuroChem kartu
su EuroChem AM nustatyta vienos paprastosios vardinės AB „Lifosa“ akcijos išpirkimo kaina - 47 Lt.
yra neteisinga ir neatspindi tikrosios - didesnės tokios akcijos vertės.
2.3. Partneriai susitaria ir patvirtina, kad Sutarties tikslas bus laikomas pasiektu ir Sutartis bus laikoma
įvykdyta ir pasibaigusia be atskiro kurio nors iš Partnerio ar Partnerių pranešimo įvykus visoms šioms
sąlygoms:
2.3.1. Įsiteisėjus kompetentingo Teismo sprendimui ar nutarčiai, kuriais: visiškai ar iš dalies patenkinami
Ieškiniai arba bent vienas Ieškinys Civilinėje byloje arba tokie Ieškiniai ar Ieškinys yra atmetami
arba patvirtinama taikos sutartis arba Ieškovų atsisakymas nuo ieškinių ir Civilinė byla
nutraukiama;
2.3.2. Atsakovams sumokėjus smulkiesiems akcininkams nustatytąją teisingąją Emitento akcijų kainą ir
atlyginus bylinėjimosi išlaidas (tik ieškinių patenkinimo atveju);
2.3.3. Iš įnašų padengus visas Ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas, Atsakovų patirtas bylinėjimosi
išlaidas (ieškinių atmetimo atveju) ir sumokėjus kitus Sutartyje nustatytus mokėjimus..
2.4. Jungtinė veikla vykdoma Partnerių savanoriškumo ir interesų bendrumo pagrindu. Šia sutartimi naujas
juridinis asmuo nesukuriamas.
III.

PARTNERIŲ ĮNAŠAI, JŲ NAUDOJIMO TVARKA

3.1.

Sutartį sudarantys Partneriai, išskyrus Ieškovus, numatomoms Civilinės bylos išlaidoms iš dalies
padengti įsipareigoja įnešti tokią pinigų sumą, kuri lygi jų turimų ar turėtų, tačiau Išpirkimo metu
parduotų Bendrovės akcijų skaičiui, padaugintam iš 1 (vieno) Lt , 00 ct.
3.2. Prisijungiančių prie Sutarties Partnerių piniginiai įnašai, Prisijungiančiojo Partnerio pasirinkimu, gali
būti apskaičiuojami dviem būdais:
3.2.1. Nuo akcijų skaičiaus, t.y. taip, kaip sutartį sudarančių Partnerių - skaičiuojant po 1 (vieną) Lt 00 ct
nuo turimų arba turėtų, tačiau Išpirkimo metu parduotų Bendrovės akcijų (pavyzdžiui,
prisijungiančio Partnerio, kuris turi ar turėjo 100 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, piniginis
įnašas bus lygus 100 Lt);
2

3.2.2.

Nuo Išpirkimo kainų skirtumo, skaičiuojant 25 procentų dydžio sumą nuo skirtumo tarp nustatytos
Partnerio turimų ar turėtų Emitento akcijų išpirkimo kainos (skaičiuojant po 47 Lt už vieną
paprastąją vardinę akciją) ir Teismo patvirtintos teisingos arba Taikos sutartimi nustatytos Emitento
akcijų išpirkimo kainos (pavyzdžiui, Teismui nustačius, kad Išpirkimo kaina yra 60 Lt,
prisijungiančio Partnerio, kuris turi ar turėjo 100 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, piniginis
įnašas bus lygus 325 Lt, t.y.: 100 akcijų x (60 Lt nustatyta nauja Išpirkimo kaina – 47 Lt Išpirkimo
kaina) x 25 proc.).
3.3. Prisijungiančio prie Sutarties Partnerio įnašo apskaičiavimo būdas nurodomas jo prisijungimo
pareiškime, pateikiamame pagal tokio pareiškimo formas, pridedamas prie Sutarties.
3.4. Įnašus, apskaičiuotus pagal akcijų skaičių (Sutarties 3.1 punktas ir Sutarties 3.2.1 punktas) Partneriai
įsipareigoja įnešti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties sudarymo arba nuo prisijungimo
prie Sutarties dienos. Įnašus, apskaičiuotus pagal Išpirkimo kainų skirtumą (Sutarties 3.2.2 p.) prisijungę
prie Sutarties Partneriai įsipareigoja įnešti per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo nustatytosios
Išpirkimo kainos sumokėjimo.
3.5. Šioje Sutarties dalyje nurodyti piniginiai įnašai turi būti įnešami į teisines paslaugas Civilinėje byloje
teiksiančios bendrovės UAB „AAA Baltic Service Company“ (juridinio asmens kodas 111593841)
atidarytą depozitinę sąskaitą AB SEB banke, sąskaitos nr. LT49 7044 0600 0761 6917, banko kodas
7044, mokėjimo paskirtimi nurodant „piniginis įnašas pagal jungtinės veiklos sutartį“. Depozitinė
sąskaita bus uždaroma pasiekus Sutarties tikslą ir Sutartyje nustatyta tvarka paskirsčius visas sąskaitoje
esančias lėšas, įskaitant Partnerių įnašus, sumokėtus ar priteistus Sutarties 5.3 p. pagrindu.
3.6. Atsižvelgiant į tai, kad Civilinėje byloje, vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo 37 str. 14 d. ir CK
2.118-2.119 str., CK 2.127-2.131 str. turi būti skiriama ekspertizė ir įvertinus numatomas jos išlaidas ir
kitas bylinėjimosi išlaidas, Partneriai sieks surinkti tiek įnašų, kad jie būtų pakankami Civilinės bylos
išlaidoms padengti ir nekiltų tokių išlaidų atlyginimo ir/ar sumokėjimo grėsmės Ieškovams. Tuo atveju,
jei įneštųjų įnašų suma bus mažesnė nei reikalinga numatomoms Civilinės bylos išlaidoms padengti,
Partnerių atstovai Sutarties IV dalyje nustatyta tvarka turi teisę priimti sprendimą dėl Civilinės bylos
pabaigos ir Sutarties nutraukimo bet kuriuo Civilinės bylos proceso metu ar tokiam procesui
neprasidėjus. Nutraukus Sutartį nepanaudoti įnašai grąžinami juos įnešusiems asmenims.
3.7. Partneriai taip pat susitaria, kad tuo atveju, jei vykstant Civilinei bylai paaiškėtų, jog surinkta įnašų suma
yra nepakankama, įnašus įnešę Partneriai trūkstamą sumą įneš į depozitinę sąskaitą per 15 kalendorinių
dienų nuo papildomų išlaidų paaiškėjimo dienos proporcingai turimų ar turėtų Bendrovės akcijų skaičiui.
Partneriams yra žinoma, kad papildomų išlaidų būtinybė gali kilti ir tokiais atvejais, kai: Teismas skiria
papildomą ir/ar pakartotinę ekspertizę, priteisus Atsakovų bylinėjimosi išlaidas (Ieškovų reikalavimų
atmetimo atveju). Partneriai susitaria, kad tuo atveju, jei nustatytu metu įnašų suma bus mažesnė nei
reikalingų padengti išlaidų dydis, Partnerių atstovai Sutarties IV dalyje nustatyta tvarka turi teisę priimti
sprendimą dėl Civilinės bylos pabaigos ir Sutarties nutraukimo. Nutraukus Sutartį nepanaudoti įnašai
grąžinami juos įnešusiems asmenims.
3.8. Paaiškėjus, jog įnašų nepakanka Civilinės bylos išlaidoms dengti (Sutarties 3.6 p. ir 3.7 p.), Partnerių
atstovai turi teisę Partnerių vardu susitarti su trečiaisiais asmenimis (toliau vadinama Finansuotojais) dėl
trūkstamos lėšų sumos įnešimo į depozitinę sąskaitą. Šiuo atveju, pasibaigus Civilinei bylai ir patenkinus
Ieškovų reikalavimus, Finansuotojams yra grąžinama jų įmokėta suma ir sumokama premija. Premija
Finansuotojams sumokama proporcingai jų įneštoms lėšoms iš tos sumos, kuri lieka paskirsčius
depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas Sutarties 3.13.1 p. nustatyta tvarka. Tokia Finansuotojui išmokama
premija bet kuriuo atveju negali viršyti Finansuotojo įmokėtos sumos, padaugintos iš trijų (maksimali
premija). Tuo atveju, kai šiame Sutarties punkte nustatytu būdu apskaičiuotoji premija yra didesnė už
nurodytą maksimaliąją premiją, Finansuotojui išmoka ši maksimalioji premija.
3.9. Šalys susitarė, kad Finansuotoju taip pat gali būti Partneris. Finansuotoju esantis Partneris išlaiko visas
Sutartyje nustatytas Partnerio teises (įskaitant teisę į Partneriui priklausančias išmokas) ir pareigas, ir taip
pat įgyja Sutartyje nustatyta Finansuotojo teises.
3.10. Partnerių įnašai gali būti naudojami išimtinai Civilinės bylos tikslais. Pasibaigus Civilinei bylai,
Partnerių įnašai, apmokėjus visas patirtas išlaidas, padalijami Sutartyje nustatyta tvarka.
3.11. Iš Partnerių įnašų bus mokama:
3.11.1. Žyminis mokestis už Ieškinių padavimą Teismui;
3.11.2. Už teisines paslaugas Civilinėje byloje. Teisinių paslaugų kaina ir apmokėjimo tvarka nustatoma
teisinių paslaugų sutartyje;
3.11.3. Už ekspertų paslaugas Civilinėje byloje. Ekspertų paslaugų kaina ir jos sumokėjimo tvarka
nustatoma Teismo nutartyje dėl ekspertizės skyrimo ir/ar jos kainos sumokėjimo;
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3.11.4. Įsiteisėjusiu Teismo sprendimu ar nutartimi priteistos (civilinių ieškinių atmetimo atveju) Atsakovų
išlaidos teisinėms paslaugoms apmokėti ir eksperto/ekspertų patirtos papildomos išlaidos Civilinėje
byloje.
3.11.5. Kiti Sutartyje nustatyti mokėjimai.
3.12. Atsižvelgiant į Asociacijos indėlį ginant smulkiųjų akcininkų teises ir teikiamą bei numatomą teikti
pagalbą rengiant procesinius dokumentus, duodant patarimus ir šviečiant visuomenę smulkiųjų akcininkų
teisių ir akcijų rinkų klausimais, Partneriai patvirtina pasiryžimą skirti Asociacijai finansinę paramą – 2
procentų dydžio sumą, skaičiuojant nuo Partneriams priklausančių/priklausiusių Emitento akcijų
Išpirkimo kainų skirtumo (tačiau ne daugiau kaip 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Lt.), jei Teismo
sprendimu ar taikos sutartimi Civilinėje byloje bus nustatyta didesnė išpirkimo kaina nei ta, kurią
Išpirkimo metu siūlo Atsakovai. Partneriai susitaria ir paveda UAB „AAA Baltic Service Company“
atsakingam asmeniui pervesti šią sumą Asociacijai per 10 kalendorinių dienų po to, kai Atsakovai
sumokės Emitento akcininkams nustatytą akcijų Išpirkimo kainą ir bus įnešti Partnerių įnašai,
apskaičiuoti 3.2.2 p. nustatytu būdu. Partneriai patvirtina, kad konkreti Asociacijai pervedamų lėšų suma,
laikantis šio Sutarties punkto nuostatų, bus patvirtinama Partnerių atstovų sprendimu, priimtu Partnerių
atstovų balsų dauguma.
3.13. Partneriai susitaria, kad tuo atveju, jei Teismas nustatys didesnę Emitento akcijų išpirkimo kainą,
Partnerių įnašai, įskaitant lėšas, kurios bus priteistos Ieškovams iš Atsakovų, bus paskirstomi tokia eilės
tvarka:
3.13.1. Išlaidos teisinėms paslaugoms apmokėti, eksperto išlaidos ir Parama Asociacijai, kaip tai yra aptarta
šios Sutarties 3.12 p.;
3.13.2. išmokos Finansuotojams (Sutarties 3.8 p.);
3.13.3. Ieškovams ir kitiems Partneriams, kurie įnešė piniginius įnašus iki Civilinės bylos išsprendimo ir
atitinkamo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo dienos Sutarties 3.1 p. ir 3.2.1. p. nustatyta tvarka –
proporcingai jų įneštų įnašų dydžiui. Skaičiuojant išmoką Ieškovams laikoma, kad Ieškovai įnešė
įnašus, lygius kitų Partnerių įneštiems pradiniams bei papildomiems, jei tokie bus renkami, įnašams,
proporcingai Ieškovų turimam akcijų skaičiui.
IV.

BENDRŲ REIKALŲ TVARKYMAS

4.1.

Partnerių vardu vykdant Sutartį veikia šie Partneriai/jų įgalioti atstovai:
• Liudas Dambrauskas,
• Liutauras Armanavičius,
• Mindaugas Mėčius,
• Renaldas Sabas,
• Andrius Šniras,
• Aleksandras Nikolaidi
• Asociacija.
4.2. Partnerių vardu veikiantys Partneriai ar jų įgalioti asmenys laikomi Partnerių atstovais ir turi teisę
Partnerių vardu Sutarties tikslais sudaryti sutartis su trečiaisiais asmenimis (įskaitant, tačiau
neapsiribojant teisinių paslaugų sutartį, sutartis su Finansuotojais, sutartis su Bendrove ir Atsakovais),
atstovauti Partnerius derybose su Atsakovais, Bendrove, dalyvauti Civilinės bylos nagrinėjime.
4.3. Partnerių vardu veikiantys Partneriai privalo elgtis laikydamiesi rūpestingumo, sąžiningumo kriterijų ir
veikti išimtinai visų Partnerių interesais.
4.4. Partnerių atstovai, veikdami visų Partnerių vardu, priima šiuos sprendimus:
4.4.1. Sudaryti ir/ar nutraukti sutartis, reikalingas šios Sutarties vykdymui;
4.4.2. Derėtis su Bendrove ir/ar Atsakovais;
4.4.3. Sudaryti taikos sutartį su Bendrove ir/ar Atsakovais;
4.4.4. Atsiimti Civilinėje byloje pareikštus ieškinius/ieškinį;
4.4.5. Atsisakyti nuo apeliacinio ar kasacinio skundo;
4.4.6. Nusprendus, kad Partnerių įnašų, sumokėtų į Sutartyje nurodytą sąskaitą, suma yra didesnė nei
reikalinga būsimoms ar esamoms Civilinės bylos išlaidoms padengti - grąžinti Partneriams tokių
įnašų dalį. Priimant šį sprendimą Partnerių atstovai nurodo grąžintiną Partneriams sumą. Ši suma
tarp Partnerių paskirstoma proporcingai jų įneštų Įnašų dydžiui.
4.5. Partnerių atstovai sprendimus priima paprasta balsų dauguma.
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4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

Partneriam sprendime nurodytas Partnerių atstovas nurodo depozitinę sąskaitą tvarkančiam asmeniui
atlikti Sutartyje nustatytus mokėjimus.
Partnerių atstovų sprendimai gali būti priimami šiais būdais: priimant rašytinį sprendimą posėdyje arba
patvirtinant bet kurio Partnerio atstovo siūlomą sprendimą jį pasirašant ir perduodant faksu ar
elektroniniu paštu Partnerių atstovų pirmajame susirinkime išrinktam asmeniui (toliau – Atstovų
įgaliotam asmeniui). Šis asmuo organizuoja posėdžius, sprendimų surašymą, jų pateikimą
suinteresuotiems asmenims, Partnerių atstovų vardu bendrauja su trečiaisiais asmenimis arba paveda tai
daryti kitam Partnerių atstovui. Atstovai turi teisę pakeisti Atstovų įgaliotą asmenį bet kuriuo Sutarties
galiojimo metu.
Partnerių atstovui negalint vykdyti Sutartyje nustatytų funkcijų dėl ligos ar kitos svarbios priežasties ar
atsistatydinus pateikiant atitinkamą pareiškimą Atstovų įgaliotam asmeniui, šio Partnerių atstovo vietoje
Partnerių atstovu tampa didžiausią įnašą iki susirinkimo įnešęs Partneris. Didžiausiąjį įnašą įnešusiam
asmeniui atsisakius būti Partnerių atstovu, tokiu atstovu tampa sekantis iš eilės didžiausią įnašą įnešęs ir
Partnerių atstovu sutikęs būti asmuo. Šiame punkte nurodyto Partnerių atstovo tapimo proceso
organizacinius klausimus tvarko ir visus Partnerius ir Partnerių atstovus apie naująjį Partnerių atstovą
informuoja Atstovų įgaliotas asmuo.
Partneriai įsipareigoja nedelsiant informuoti Partnerių atstovus apie gautą informaciją, susijusią su
Civiline byla, Sutartimi ar jos vykdymu.
V.

PARTNERIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR PATVIRTINIMAI

5.1.
5.2.

Kiekvienas iš Partnerių vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
Partneriai įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka laiku įnešti savo įnašus. Partneriai patvirtina savo
supratimą, kad Sutartyje nurodyti įnašai yra ypatingai svarbūs visų Partnerių interesams ir šios Sutarties
tikslų įgyvendinimui.
5.3. Šalys susitaria, kad Partneriui neįnešus įnašo Sutartyje nustatyta tvarka, suėjus 5 (penkioms)
kalendorinėms dienoms nuo įnašo sumokėjimo termino pabaigos Partneris netenka Sutartyje nustatytų
Partnerių teisių, įskaitant teisių į bet kokias išmokas pagal Sutartį. Šalys taip pat susitaria, kad toks
Partneris nėra atleidžiamas nuo pareigos sumokėti į depozitinę sąskaitą Sutarties 3.2.2 nustatytu būdu
apskaičiuotąją sumą kitų Partnerių patirtoms išlaidoms padengti, nepriklausomai nuo to, kokį įnašo
skaičiavimo būdą toks Partneris pasirinko.
5.4. Partnerių Įgaliotas asmuo įsipareigoja periodiškai, ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, pradedant nuo
spalio 01 d. informuoti visus Partnerius apie prisijungusių Partnerių skaičių. Kartu su šia informacija
Partneriams turi būti pateikiama informacija apie į depozitinę sąskaitą įneštas lėšas, panaudotas lėšas,
panaudojimo paskirtį ir lėšų likutį.
5.5. Kiekvienas iš Partnerių įsipareigoja gerbti kito Partnerio teises pagal šią Sutartį, elgtis sąžiningai ir imtis
visų pagrįstų priemonių, kad būtų užtikrintas šios Sutarties tikslų įgyvendinimas.
5.6. Šalys susitaria teikti viena kitai reikiamą pagalbą tinkamam šios Sutarties įvykdymui, atsižvelgti į viena
kitos rekomendacijas dėl Sutarties įgyvendinimo ir bendradarbiavimo. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo
veiksmų, kuriais būtų pažeistos šios Sutarties, kitų Sutartyje minimų sutarčių bei kitų su Civiline byla
susijusių susitarimų sąlygos ir/ar kurie atneštų žalą šios Sutarties bei kitų Sutartyje minimų sutarčių ir
susitarimų Šalių interesams, geram vardui ir/ar tarpusavio santykiams.
5.7. Sutartyje esanti informacija apie Sutarties šalis ir šalių asmens bei kontaktiniai duomenys yra
konfidencialūs. Kiekvienas iš Partnerių gali atskleisti šią konfidencialią informaciją tretiesiems
asmenims tik tiek, kiek tai būtina Sutarties vykdymui. Partneriai gali atskleisti informaciją valstybės
institucijoms, jei tai pagal įstatymus ir kitus teisės aktus yra privaloma.
5.8. Kiekvienas iš Partnerių atskirai patvirtina, kad turi teisę ir tinkamai išduotus bei galiojančius įgaliojimus
sudaryti šią sutartį ir nėra jokių priežasčių ar aplinkybių, kurios ribotų Partnerio ar jo vardu veikiančio
asmens teises sudaryti Sutartį ir/ar ją vykdyti.
5.9. Kiekvienas iš Partnerių atskirai patvirtina, kad sudarydamas Sutartį veikia laisva valia ir savo interesais
ir kad iki šios sutarties sudarymo ar prisijungimo prie jos turėjo pakankamai laiko įvertinti Sutarties
sudarymo pasekmes, apsvarstyti ir teikti siūlymus dėl Sutarties turinio, įsipareigojimų ir teisių apimties.
5.10. Kiekvienas iš Partnerių atskirai patvirtina, kad sudaryta sutartis atitinka jo valią ir interesus ir nėra jokių
sutarties nuostatų, kurias Partneris laiko neproporcingomis, nepagrįstomis ir/ar neteisingomis. Partneris
taip pat patvirtina, kad turi galimybes Sutartį ir joje nustatytus įpareigojimus tinkamai įvykdyti.
VI.

ATSAKOMYBĖ
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6.1.

6.2.
6.3.

Bet kuri iš Šalių atlygina kitai Šaliai visus faktinius nuostolius, kuriuos tokia nukentėjusi Šalis tiesiogiai
patyrė dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų arba prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo ar
pareiškimų neteisingumo. Tuo atveju, jei dėl Sutartyje nustatytų pareigų nevykdymo buvo neįgyvendinti
Sutarties tikslai ir/ar buvo nutraukta civilinė byla, minimaliais Partnerių nuostoliais šalys susitaria
laikyti visų Partnerių įneštų ir turimų įnešti įnašų sumą. Taip apskaičiuojant minimalius nuostolius,
Partnerių įnašai, kurie turėjo būti įnešti ir apskaičiuoti Sutarties 3.2.2 p. nustatytu būdu, apskaičiuojami
laikant, kad nuo AB „Lifosa“ akcijų išpirkimo kainos ir teisingos akcijos kainos skirtumas yra 15 Lt. už
vieną akciją. Santykiuose su kaltuoju Partneriu kitus Partnerius atstovauja Partnerių atstovai.
Šalių atsakomybė prieš trečiuosius asmenis pagal prievoles, kylančias iš šios Sutarties ar susijusias su
Projektu, yra dalinė ir proporcinga įneštų ar numatomų įnešti įnašų dydžiui.
Visų šioje sutartyje numatytų sankcijų įvykdymas (nuostolių kompensavimas, baudų ar delspinigių
sumokėjimas) neatleidžia kaltosios Šalies nuo jos sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
VII.

SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMAS

7.1.

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Partneriams, prisijungiantiems prie Sutarties po jos
pasirašymo, sutartis įsigalioja nuo prisijungimo pareiškimo pasirašymo dienos.
7.2.
Ši Sutartis sudaryta 12 (dvylika) egzempliorių, po vieną visoms Sutartį sudariusioms Šalims ir vieną
paliekant advokatei Daivai Ušinskaitei – Filonovienei. Partneris, prisijungiantis prie Sutarties, pateikia
Prisijungimo Pareiškimą Advokatui, atstovaujančiam Ieškovą/Ieškovus Civilinėje byloje. Toks
Pareiškimas kitiems Partneriams nėra perduodamas.
7.3.
Sutartis galioja iki bus pasiektas Sutarties tikslas ir Sutartyje nustatyta tvarka paskirstyti nepanaudoti
ir/ar panaudoti ir priteisti iš Atsakovų Partnerių įnašai.
7.4.
Partneris turi teisę nutraukti sutartį dėl esminio Sutarties nuostatų pažeidimo, kurį įvykdo Partneriai ir/ar
Partnerių atstovai ir tik jei šis pažeidimas nėra ištaisomas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško
nukentėjusios Šalies pranešimo gavimo dienos. Partneriai susitarė esminiu Sutarties pažeidimu laikyti
tokius veiksmus:
7.4.1. Taikos sutarties sudarymą ir/ar Partnerių atstovų ar kitų Partnerių inicijuotą ar pritartą Civilinės
bylos nutraukimą, išskyrus atvejus, kai tokie veiksmai atliekami pagal šios Sutarties nuostatas arba
yra naudingi visiems Partneriams. Veiksmai laikomi naudingi Partneriams tuo atveju, jei jų rezultate
ar dėl jų yra padidinama Emitento akcijų išpirkimo kaina ir/arba sumažinamos bylinėjimosi išlaidos;
7.4.2. Veikimą prieš visų Partnerių interesus sudarant sutartis su Atsakovais ar atliekant kitus veiksmus,
kurie pakenkė Civilinei bylai ir/arba Partnerių interesams (įskaitant konfidencialios informacijos
atskleidimą);
7.4.3. Reikalingų Sutarčiai įvykdyti sutarčių nesudarymą ar tokių sutarčių nutraukimą, jei dėl to nebegali
vykti Civilinė byla ar jai buvo pakenkta.
7.5.
Pranešimas apie Sutarties nutraukimą turi būti pateikiamas likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų
iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos. Į šį terminą neįskaitomas pranešimo apie pažeidimą ir tokio
pažeidimo ištaisymo terminas, nurodytas Sutarties 7.4 p.
7.6.
Sutarties nutraukimas neatleidžia kaltojo Partnerio nuo iki Sutarties nutraukimo momento atsiradusių
pareigų vykdymo.
7.7.
Sutartį nutraukus dėl Partnerio kaltės, iš kaltojo Partnerio išieškomi visų partnerių patirti nuostoliai.
7.8.
Nė vienas iš Partnerių neturi teisės perleisti savo dalies bendroje dalinėje Partnerių nuosavybėje ir/ar
visų ar dalies iš šios Sutarties kylančių teisių ir pareigų be išankstinio rašytinio visų Partnerių atstovų,
nurodytų Sutarties 4.1 p. ar bet kuri jų pakeitusių atstovų, sutikimo.
VIII.
8.1.
8.2.

GINČŲ SPRENDIMAS

Ši Sutartis sudaryta ir aiškinama bei vykdoma, jos galiojimo klausimai sprendžiami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teise.
Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, įskaitant kilusius ginčus dėl šios Sutarties aiškinimo, bus
sprendžiami taikiai, šalių susitarimu. Nepavykus taikiai išspręsti ginčo per 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų nuo derybų pradžios, kiekvienas toks ginčas bus sprendžiamas Vilniaus miesto apylinkės arba
Vilniaus apygardos teisme (priklausomai nuo ginčo sumos) pagal Lietuvos Respublikos teisę. Šalys šią
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teismingumo sąlygą taikys visais atvejais, nepriklausomai nuo konkrečios ginčo šalies gyvenamosios,
verslo vietos ar pilietybės.
IX.

ĮTEIKIMAS

9.1.

Visi pranešimai, prašymai ar sutikimai, kurie privalo ar gali būti pateikti pagal šią Sutartį, pateikiami
raštu. Bet kuris toks pranešimas, prašymas ar sutikimas laikomas pateiktu, pristačius jį bet kuriam
Partnerių atstovui arba tam Partneriui, kuriam jis adresuotas arba jų įgaliotam atstovui arba, kai
siunčiama registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu - išsiuntus sutartyje nurodytais adresais.
9.2. Pranešimas laikomas įteiktu:
9.2.1. kai įteikiamas asmeniškai arba siunčiamas registruotu paštu - įteikus;
9.3. kai perduodamas elektroniniu paštu arba faksu - po 24 valandų nuo tokio laiško išsiuntimo. Ar gavus
gavimo patvirtinimą, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta pirmiau.
9.4. Pasikeitus Partnerių asmens duomenims ir kitiems Sutartyje ar Prisijungimo pareiškime nurodytiems
Partnerių duomenims, Partneris įsipareigoja apie tokį pakeitimą raštu pranešti bet kuriam Partnerių
atstovui, nurodytam Sutarties 4.1 p.. Jei toks pranešimas nepateikiamas, laikoma, kad visi dokumentai ar
pranešimai, pateikti Sutartyje ar Prisijungimo pareiškime nurodytu adresu, yra laikomi įteiktais tinkamai.
X.

SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Dvi prisijungimo prie Sutarties pareiškimo formos (4 lapai).
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