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Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių2 akcijų privatizavimas viešo aukciono būdu
Vykdoma: Marijampolės savivaldybės administracijoje (įmonės kodas 188769113); adresas: Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1
151005737 Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės švara “, adresas: Marijampolė, Vasaros g. 16
Veikla: atliekų surinkimas, tvarkymas, šalinimas ir medžiagų atgavimas, regeneravimas ir kitas atliekų tvarkymas
Turtas, Eur
Įstatinis kapitalas,
Eur

iš viso

557 980,88

iš jų
savivaldybei
priklausančių
akcijų nominali
vertė
186 923,56

Mokėtinos
Nuosavo
Atsargos
sumos
kapitalo
Nebaigta Finansinis
ir
Pinigai
ir
grąža,
statyba
turtas
per vienerius
ir jų
įsipareigojimai,
proc.
metus
ekvivalentai
Eur
gautinos
sumos

Ilgalaikis
turtas

600 708,00

0,0

32 024,00

451 165,00

434 372,00

409 606,00

7,42

Metinė
apyvarta,
Eur

2 371 771,00

Privatizuojamų
Produkcijos Darbuotojų
savivaldybei
dalis
skaičius priklausančių akcijų
rinkoje,
nominali vertė
proc.
dalis
Eur
įstat. kap.
proc.
Nėra
duomenų

68

186 923,56

33,49

Duomenys pateikti iš 2020 12 31patvirtinto įmonės balanso

Banko sąskaitos numeris mokėjimui už dokumentų rinkinį – LT24 7044 0600 0207 1586 SEB bankas, AB
Parduodamų paprastųjų vardinių akcijų skaičius 644 564 vnt.
Vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur
Savivaldybei priklausančių akcijų dalis įstatiniame kapitale – 33,49 %
Akcijų paketas neskaidomas, akcijų paketo pradinė pardavimo kaina 588 000 Eur.
Pradinė įmoka turi būti ne mažesnė kaip 150 000 Eur.
.
Dokumentų rinkinio pardavimo kaina 100 Eur. Viešo aukciono dokumentų rinkinys parduodamas 2021-07-19 - 2021-08-02 darbo dienomis 8 – 16 val., Marijampolė J. Basanavičiaus a. 1,
pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą, pervedus įmoką už dokumentų rinkinį ir pateikus prašymą jį parduoti. Pinigai, sumokėti už dokumentų rinkinį, negrąžinami ir į pirkimo kainą
neįskaitomi.
Objekto apžiūra vykdoma darbo dienomis, įsigijus dokumentų rinkinį ir iš anksto susitarus.
Darbuotojas, atsakingas už įmonės apžiūrą: Robertas Beržinskas, direktorius, Marijampolė, Vasaros 16, mob. tel. +370 698 07709
Potencialių pirkėjų vokų su paraiškomis dalyvauti aukcione registravimas nuo2021-08-02 iki 2021-08-04 8 - 16 val., Marijampolė J. Basanavičiaus a. 1.
Vokus su paraiškomis dalyvauti aukcione pateikti gali tik asmenys, įsigiję dokumentų rinkinį ir įrašyti į Potencialių pirkėjų sąrašą.
Potencialių pirkėjų pateiktų vokų su paraiškomis atplėšimo laikas 2021-08-05 10 val., Marijampolė J. Basanavičiaus a. 1.
Atsiskaitymas už akcijų paketą: per 5 darbo dienas nuo pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo.
Privatizavimo institucijos darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą: Birutė Domarkienė, Turto valdymo skyriaus vedėja, Marijampolė J. Basanavičiaus a. 1,
tel. (8 343) 90 058, mob. tel. +370 615 49143, el. paštas birute.domarkiene@marijampole.lt, turtas@marijampole.lt
Pastaba: pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Jeigu aukciono laimėtojas nustatytu laiku neatvyksta pasirašyti pirkimo–
pardavimo sutarties, į sutarties sudarymo išlaidas įskaitomos registrų kartotinės pažymos.

