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PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 PRIE  

2013-12-09 JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES 

 

2016 m. spalio 17 d., Vilnius 

 

Partneris 1, Partneris 2 ir Partneris 3, toliau kartu vadinami „Šalimis“ arba „Partneriais“, o bet kuris iš 

jų atskirai „Šalimi“ arba „Partneriu“, 

 

KADANGI, 

 

 2013 m. gruodžio 9 d. Partneriai sudarė jungtinės veiklos sutartį („Sutartis“) siekiant teisminiu 

keliu Partnerių įmokėtas lėšas už AB Banko „Snoras“ neregistruotą akcijų emisiją („Emisija“) 
pripažinti indėliu; 

 Sutarties pagrindu inicijuotą bylą dėl Partnerių pripažinimo indėlininkais („Indėlininkų byla“) 

nagrinėjant Lietuvos Aukščiausiame Teisme, byla buvo sustabdyta pateikus Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismui prašymą išaiškinti ES teisės nuostatas, reikšmingas sprendžiant ar Partneriai 
gali būti pripažinti  indėlininkais ES teisės prasme; 

 2016 m. lapkričio 24 d. galimai sueina 5 (penkerių) metų terminas per kurį Partneriai turėtų kreiptis į 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ dėl Partnerių pripažinimo investuotojais, jei jie ketina siekti 

investuotojų draudiminės apsaugos, neviršijančios 22 000 Eur; 

 Indėlininkų byla greičiausiai nebus išnagrinėta iki 2016 m. lapkričio 24 d. (iki šios datos nepaaiškės 

ar Partneriams priklauso indėlininkų draudiminės išmokos), todėl žemiau pasirašiusiųjų Partnerių 

nuomone tikslinga inicijuoti teisme naują bylą dėl Partnerių pripažinimo investuotojais 

(„Investuotojų byla“) siekiant neprarasti galimybės Partneriams gauti iki 22 000 Eur draudiminę 

išmoką už Emisiją sumokėtas lėšas; 

 

TODĖL, veikdami savo interesais ir laisva valia, Partneriai sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 1 

(„Susitarimas“) prie 2013-12-09 jungtinės veiklos sutarties: 

 

I. SUSITARIMO OBJEKTAS IR TIKSLAS 

 

1.1. Šiuo Susitarimu Partneriai susitaria inicijuoti Investuotojų bylos iškėlimą teisme, kurioje būtų 

siekiama pripažinti Partnerius investuotojais, sudaryti kitiems už Emisiją pinigus sumokėjusiems 

asmenims (Partneriams) galimybę prisijungti prie Investuotojų bylos ir priteisti kiekvienam 

prisijungusiam Partneriui 22 000 eurų neviršijančią draudiminę išmoką. 

 

II. PRISIJUNGIMAS PRIE SUSITARIMO 

 

2.1. Kiekvienas prie Sutarties iki 2016 m. spalio 17 d. jau prisijungęs Partneris („Esamas Partneris“) 

prie šio Susitarimo prisijungti turi teisę pasirašydamas Susitarimo Priede Nr. 1 pateiktą 

prisijungimo pranešimą. 

2.2. Kiekvienas prie Sutarties iki 2016 m. spalio 17 d. neprisijungęs asmuo („Naujasis Partneris“) prie 

šio Susitarimo prisijungti turi teisę pasirašydamas Susitarimo (i) Priede Nr. 2 pateiktą prisijungimo 

pranešimą bei jame nurodytų dokumentų kopijas, (ii) Susitarimo Priede Nr. 3 pateiktą atstovavimo 

sutartį ir (iii) sumokėjęs 1 Eur piniginį įnašą. 

2.3. Kiekvienas Esamas Partneris ir Naujasis Partneris nuo prisijungimo prie šio Susitarimo momento 

įgyja visas Partnerio teises ir pareigas numatytas šiame Susitarime ir Sutartyje. 

 

III. KOMERCINĖS SUSITARIMO SĄLYGOS 

 

3.1. Partneriai susitaria inicijuoti Investuotojų bylos vedimą ir pavesti atstovavimą Investuotojų byloje 

Advokatų profesinei bendrijai FORT, kurios juridinio asmens kodas 303195010, adresas 

M.Valančiaus g. 1A, Vilnius (Advokatas) sėkmės mokesčio pagrindu. 

3.2. Kiekvienas prie Susitarimo prisijungęs Esamas Partneris įsipareigoja nuo Esamo Partnerio naudai 

Investuotojų byloje priteistos ar kitokiu būdu dėl Partnerių bendros veiklos atgautos sumos (su 

palūkanomis, jei tokių būtų) (išskyrus sumų priteisimą Esamam Partneriui jau Advokato vedamoje 

Indėlininkų byloje) sumokėti Advokatui 14% (keturiolika procentų) + PVM (jei Esamas Partneris 
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yra PVM mokėtojas) sėkmės mokestį ir 6% (šešis procentus) asociacijai „Investuotojų asociacija“ 

(Asociacija) kaip paramą.   

3.3. Kiekvienas prie Susitarimo prisijungęs Naujasis Partneris įsipareigoja nuo Naujojo Partnerio naudai 

Investuotojų byloje priteistos ar kitokiu būdu dėl Partnerių bendros veiklos atgautos sumos (su 

palūkanomis, jei tokių būtų) sumokėti: Advokatui 21% (dvidešimt vieno procento) + PVM (jei 

Naujasis Partneris yra PVM mokėtojas) sėkmės mokestį ir 9% (devynis procentus) Asociacijai kaip 

paramą.  

3.4. Kiekvienas Esamas Partneris ir Naujasis Partneris įsipareigoja esant Advokato ar Asociacijos 

nurodymui nedelsiant kreiptis į jų nurodytą asmenį dėl jam priklausančių piniginių lėšų pervedimo 

ir įsipareigoja pervesti sėkmės mokestį Advokatui bei paramą Asociacijai ne vėliau nei per 10 

(dešimt) dienų nuo investuotojo draudiminės išmokos ar jos dalies išmokėjimo Partneriui dienos. 

3.5. Kiekvienas Esamas Partneris ir Naujasis Partneris sutinka, kad visus bendrus reikalus, susijusius su 

šiuo Susitarimu, Partnerių vardu tvarkytų Asociacija  ir sudarytų šių reikalų tvarkymui reikiamus 

sandorius (pvz. sudarytų teisinių paslaugų sutartį su Advokatu ir pan.), jeigu kitaip nenumatyta 

Sutartyje ar šiame Susitarime.  

 

IV. SUTARTIES NUOSTATŲ TAIKYMAS 

 

4.1. Šis Susitarimas yra sudėtinė Sutarties dalis ir jam bei Investuotojų bylai taikomos visos Sutarties 

nuostatos, o joje vartojamos sąvokos turi Sutartyje joms suteiktą reikšmę.  

 

V. SUSITARIMO GALIOJIMAS 

 

5.1. Šis Susitarimas įsigalioja nuo to momento, kai žemiau nurodyti Partneriai jį pasirašo ir pasibaigia, 

jeigu iki 2016 m. lapkričio 20 d. prie jos prisijungia mažiau nei 50 asmenų. Šis Susitarimas netenka 

galios, jeigu Indėlininkų byloje Partneriai yra pripažįstami indėlininkais arba investuotojais, 

kuriems priklauso teisė į indėlininkų arba investuotojų draudiminę išmoką. 

 

VI. PRIEDAI 

Priedas Nr. 1 – Esamo Partnerio pareiškimo dėl prisijungimo prie Sutarties forma (1 lapas); 

Priedas Nr. 2 – Naujojo Partnerio pareiškimo dėl prisijungimo prie Sutarties forma (1 lapas);  

Priedas Nr. 3 – Naujojo Partnerio Atstovavimo sutarties su Advokatu forma (1 lapas). 

 

Partneris Parašas 

Partneris 1 - Tomas Pilipavičius 

 

 

 

Partneris 2 – Marius Čiuželis 

 

 

 

Partneris 3 -Asociacija „Investuotojų 

asociacija“ 

Atstovaujama valdybos pirmininko Vytauto 

Plunksnio 

Konstitucijos pr. 23, Vilnius  

info@investuoju.lt  
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