UAB „Viada LT“ Obligacijų pasirašymo pavedimas
Šis dokumentas yra toliau 1 dalyje nurodyto pasirašančiojo asmens („Investuotojas“) pavedimas pasirašyti („Pavedimas“ arba
„Pasirašymo pavedimas“) UAB „Viada LT“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios uždarosios akcinės
bendrovės, kurios buveinė registruota adresu Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 4, Lietuva, juridinio
asmens kodas 178715423, PVM mokėtojo kodas LT787154219, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre („Bendrovė“), obligacijas.
Bendrovės obligacijos siūlomos vykdant obligacijų, kurių pagrindinė suma siekia iki 5 000 000 EUR („Obligacijos“), siūlymą
(Investuotojo pasirašomų Obligacijų skaičius nurodytas 3 dalyje toliau) pagal informacinį dokumentą, kurį Bendrovės valdyba
patvirtino 2020 m. kovo 6 d. („Informacinis dokumentas“), kuris paskelbtas Bendrovės (www.viada.lt) ir UAB FMĮ „Orion
securities“, veikiančios kaip Siūlymo tarpininkas (www.orion.lt), tinklalapiuose tą pačią dieną („Siūlymas“). Šiame dokumente
naudojamos sąvokos turi reikšmes, kurios joms priskirtos Informaciniame dokumente, jei šiame Pavedime nenurodyta kitaip.
Šis Pasirašymo pavedimas yra neatskiriama Informacinio dokumento dalis ir visuomet aiškinamas ir taikomas ir turėtų būti
skaitomas ir aiškinamas kartu su minėtu dokumentu.
Pavedimas laikomas Obligacijų pasirašymo sutartimi, kuri laikoma sudaryta šio Pavedimo pasirašymo dieną jame nurodytais
terminais ir sąlygomis.
Pasirašymas:

❑ Mažmeniniam Siūlymui

1. Informacija apie Investuotoją:
Vardas, pavardė / Bendrovės pavadinimas ir
organizacinė forma:
Asmens kodas / juridinio asmens kodas:
Investuotojo atstovas:
Atstovavimo pagrindas:
Asmens dokumentas:
Dokumento Nr.:
Investuotojo šeimyninė padėtis:
Gyvenamosios vietos adresas / Bendrovės
registracijos adresas:
Telefono Nr.:
El. pašto adresas:
Sąskaitos numeris, esant reikalui grąžinti lėšas:

❑ Instituciniam Siūlymui

Nevedęs/ netekėjusi

Vedęs/ ištekėjusi

2. Informacija apie subjektą, priimantį Pavedimą:
UAB FMĮ „Orion securities“, juridinio asmens kodas 122033915, buveinė registruota adresu Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuva.
3. Obligacijų pasirašymas:
Pasirašomų Obligacijų skaičius:
Obligacijos nominali vertė ir Emisijos kaina:
Bendra suma, mokama už visas pasirašytas
Obligacijas:
Obligacijų ISIN:
Vertybinių popierių sąskaitos tvarkytojas:
Vertybinių popierių sąskaitos Nr.:

..................
1 000 EUR
.................. EUR
LT0000404360
..................

Prašau visas man paskirtas Obligacijas (jei tokių būtų) apskaityti mano asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje, kurią tvarko
nurodytas Vertybinių popierių sąskaitos tvarkytojas.
4. Obligacijų apmokėjimas:
Banko sąskaitos Nr.:
Apmokėjimo
terminas
investuotojams:
Apmokėjimo
investuotojams:

terminas

Mažmeniniams
Instituciniams

LT74 7044 0600 0602 4115, portfelio Nr. 30777
per 3 (tris) Darbo dienas po Pavedimo pateikimo, bet ne vėliau nei iki 2020 m.
kovo 30 d. (17 val. Vilniaus laiku)
Jis privalo užtikrinti, kad ne vėliau nei iki 2020 m. kovo 30 d. tarpininko
tvarkomoje jo pinigų sąskaitoje, susietoje su vertybinių popierių sąskaita, būtų
pakankamai lėšų visai sandorio sumai padengti. Apmokėjimas bus vykdomas
po alokacijos dienos, kaip nurodyta Informaciniame dokumente

Investuotojo patvirtinimai:
- Aš susipažinau su Informaciniu dokumentu, įskaitant „Rizikos veiksnius“, anglų kalba, taip pat su Bendrovės įstatais ir sutartimi
tarp Bendrovės ir Patikėtinio, ir sutinku su jų nuostatomis, taip pat su Siūlymo terminais ir sąlygomis;
- Aš sutinku, kad man būtų paskirtas mažesnis Obligacijų skaičius, negu nurodytas šio Pavedimo 3 dalyje, arba kad man nebūtų
paskirtos jokios Obligacijos, vadovaujantis Informaciniu dokumentu;
- Aš sutinku, kad po Obligacijų paskirstymo man paskirtos Obligacijos bus pervestos į mano Vertybinių popierių sąskaitą, kurios
rekvizitai yra nurodyti 3 šio Pasirašymo pavedimo dalyje;
- Aš nesu JAV asmuo S taisyklių (Regulation S) prasme ir nesu pavaldus jokiai kitai jurisdikcijai, kurioje šio Pavedimo pateikimas
prieštarauja įstatymams, taip pat pareiškiu, kad esu įgaliotas pateikti Pavedimą pagal Informacinį dokumentą;
- Man žinoma, kad šis Pavedimas įsigyti Obligacijas yra besąlyginis;
- Sutinku, kad mano asmens duomenys, laikytini profesine paslaptimi, ir bet kokia kita informacija, susijusi su Pavedimo
pateikimu, būtų atskleista Bendrovei, kiek to reikia Siūlymui įgyvendinti, ir įgalioju Bendrovę gauti tokią informaciją*;
- Aš teikiu šį Pavedimą savo paties iniciatyva, remdamasis savo sprendimu, paremtu turima informacija, t. y. ne dėl investavimo
patarimo (rekomendacijos), teikiamos subjekto, priimančio Pavedimus;
- Man žinoma, kad investavimas į Obligacijas pagal savo esmę yra susijęs su investavimo rizika, kuri gali būti neadekvati mano
žinioms ir patirčiai.
* Jeigu Investuotojas nėra fizinis asmuo, sutikimas tvarkyti ir atskleisti asmens duomenis taikomas fizinių asmenų (Investuotojo įgaliotinių arba atstovų), teikiančių
Pavedimą Investuotojo vardu, asmens duomenims. Kiti klausimai, reguliuojami šio sutikimo, taikomi Investuotojo asmens duomenims.

_______________________________________
Investuotojo vardas, pavardė ir parašas

_______________________________________
Data, Pavedimą priimančio darbuotojo vardas, pavardė ir parašas

Investuotojas prisiima atsakomybę dėl bet kokių padarinių, kylančių dėl neteisingo Pavedimo užpildymo

Kitos UAB „Viada LT“ Obligacijų pasirašymo sutarties sąlygos
1.

PASIRAŠYMO PAVEDIMO DALYKAS

1.1. Šiuo Pasirašymo pavedimu Bendrovė pateikia Investuotojui pasirašyti Obligacijas, kurių kiekis nurodytas 3 dalyje pirmiau
(nebent Investuotojui būtų paskirtas mažesnis kiekis), ir įsipareigoja jas išpirkti, o Investuotojas Obligacijas pasirašo ir
įsipareigoja jas visiškai apmokėti. Šiuo Pavedimu pasirašomos Obligacijos išleidžiamos Informaciniame dokumente
nurodytomis sąlygomis, kurių pagrindinės pateikiamos toliau (toliau pateikiamos visų Obligacijų sąlygos):
Valiuta:

EUR

ISIN kodas:

LT0000404360

Bendra pagrindinė Obligacijų suma:

Iki 5 000 000 EUR

Obligacijos nominali vertė:

1 000 EUR

Numatoma Emisijos data:

2020 m. balandžio 1 d.

Metinė palūkanų norma:

5%

Palūkanų mokėjimo dienos:

2020 m. spalio 1 d., 2021 m. balandžio 1 d., 2021 m. spalio 1 d., 2022
m. balandžio 1 d., 2022 m. spalio 1 d., 2023 m. balandžio 1 d.
Palūkanos ir bet kokie kiti su Obligacijomis susiję mokėjimai (įskaitant,
bet neapsiribojant, Išpirkimo sumą), bus atliekami asmenims,
nurodytiems kaip Obligacijų savininkai Nasdaq CSD sistemoje trečios
darbo dinos pabaigai (t.y. 23:59 Vilniaus laiku) prieš tokį mokėjimą

Išpirkimo data:

2023 m. balandžio 1 d.

Minimali investicijos suma:

1 000 EUR

Obligacijos emisijos kaina:

1 000 EUR

1.2. Obligacijos bus pateikiamos ir paskirstomos laiko prioriteto principu (pirmas atėjusysis gauna pirmiausiai), t. y. pirmiesiems
savo Pasirašymo pavedimus pateikusiems Investuotojams bus pirmiems paskirstytos Obligacijos iki to laiko ir tos sumos, kai
bus gauti Pasirašymo pavedimai bendrai pagrindinei visų Obligacijų sumai (5 000 000 EUR). Kai bus pasiekta ši bendra
pagrindinė Pavedimų suma, Obligacijos daugiau Investuotojams nebus skirstomos. Jei situacija tokia, kad atitinkamas
Investuotojas, teikiantis Pavedimą, pasiekia ir viršija bendrą pagrindinę sumą, jo Pavedimas mažinamas atitinkamai taip, kad
nebūtų viršyta maksimali pagrindinė suma (5 000 000 EUR). Patvirtinimas dėl sumažinto Pavedimo bus išsiųstas tokiam
Investuotojui Bendrovės arba Siūlymo tarpininko. Kitiems Investuotojams, kurių Pavedimai bus patenkinti pilnai, nebus
siunčiami patvirtinimai nei Bendrovės, nei Siūlymo tarpininko.
1.3. Detalios Obligacijų pasirašymo ir paskirstymo taisyklės pateikiamos Informaciniame dokumente.
1.4. Nėra jokių taikytinuose Lietuvos Respublikos įstatymuose aprašytų apribojimų perleisti Obligacijas. Tačiau Obligacijos negali
būti siūlomos, parduodamos, perparduodamos, perleidžiamos arba pateikiamos tokiose šalyse arba jurisdikcijose arba
tokiomis kitomis aplinkybėmis, kuriomis tai būtų neteisėta arba reikėtų imtis kitų priemonių, nei numatytos Lietuvos
Respublikos įstatymuose, įskaitant, be kita ko, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugiau informacijos šiuo klausimu
pateikiama Informacinio dokumento 1.2 dalyje Pranešimas potencialiems investuotojams ir pardavimo apribojimai.
2.

BENDROVĖS ĮSIPAREIGOJIMAI IR PATVIRTINIMAI

2.1. Jei Investuotojui bus paskirstytos Obligacijos (jų dalis), nuo Obligacijų išleidimo dienos Bendrovė prisiima įsipareigojimą
išpirkti Obligacijas ir mokėti sukauptas palūkanas, kaip nurodyta Informaciniame dokumente.
2.2. Bendrovė tikisi, kad Obligacijos bus įtrauktos į prekybą alternatyviojoje vertybinių popierių rinkoje First North Lietuvoje („First
North“) ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo jų išplatinimo. Nepaisant to, Bendrovė dės visas pastangas, kad šis terminas
būtų kaip galima trumpesnis.
2.3. Obligacijų savininkų teisėms ir interesams atstovaus Obligacijų savininkų patikėtinis UAB „Audito nauda“, pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 169290539, kurios buveinė
registruota adresu Biržų g. 2, Pasvalys, Lietuva, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos obligacijų savininkų interesų gynimo
įstatymas („Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymas“), arba kitas subjektas, jei Obligacijų galiojimo termino metu šį
patikėtinį pakeis kitas patikėtinis („Patikėtinis“).
2.4. Visus mokėjimus dėl Obligacijų Bendrovė atliks neišskaičiuodama ar neatimdama jokių sumų dėl jokių esamų arba būsimų
mokesčių, muitų, įvertinimų arba vyriausybinių rinkliavų („Mokesčiai“), nebent tokius Mokesčius išskaičiuoti arba atimti
reikalautų Lietuvos Respublikos įstatymai. Tokiu atveju, Bendrovė turi atlikti tokį mokėjimą atlikusi išskaičiavimą arba atėmimą
ir turi atsiskaityti atitinkamoms institucijoms pagal taikomus įstatymus už tokią sumą, kurią reikalaujama išskaičiuoti arba
atimti. Bendrovė neprivalės kaip nors papildomai Obligacijų savininkams kompensuoti tokių išskaičiuotų arba atimtų sumų.
2.5. Jei įvyksta Įsipareigojimų nevykdymo įvykis (kaip ši sąvoka apibrėžta toliau), Bendrovė įsipareigoja iš karto nedelsdama
pranešti Obligacijų savininkams apie įvykusį Įsipareigojimų nevykdymo įvykį pateikdama pranešimą apie esminį įvykį.
Atitinkamai, 10-ą (dešimtą) Darbo dieną po įvykusio Įsipareigojimų nevykdymo įvykio Bendrovė įsipareigoja anksčiau laiko
išmokėti visiems Obligacijų turėtojams likusią neišpirktą Obligacijų pagrindinę sumą ir sukauptas Obligacijų palūkanas, tačiau
be jokių premijų arba baudų. Obligacijų palūkanos skaičiuojamos iki išpirkimo anksčiau termino dienos (neįskaitant išpirkimo
anksčiau termino dienos). Kiekvienas iš toliau nurodytų įvykių laikomas įsipareigojimų nevykdymo įvykiu („Įsipareigojimų
nevykdymo įvykis“):
2.5.1.

Nemokėjimas: Kuri nors Obligacijų palūkanų suma arba pagrindinė suma nesumokama per 20 (dvidešimt) Darbo
dienų nuo atitinkamos mokėjimo dienos, nebent nemokėjimo priežastis yra nenugalimos jėgos (Force Majeure)
aplinkybės, kaip tai aprašyta Informaciniame dokumente.

2.5.2.

Kitų įsipareigojimų pažeidimas: Bendrovė neįvykdo kurių nors savo įsipareigojimų pagal Informacinį dokumentą
arba kitaip veikia pažeisdama Informacinį dokumentą, nebent Bendrovė ištaiso tokį pažeidimą per 1 (vieną) mėnesį
po to, kai Bendrovė sužino arba turėjo sužinoti apie tokį įsipareigojimų pažeidimą.

2.5.3.

Kryžminių įsipareigojimų nevykdymas: Dėl įsipareigojimų nevykdymo, kaip jis bebūtų aprašytas, pareikalaujama
anksčiau termino grąžinti Bendrovės arba jos Dukterinės įmonės esamą įsiskolinimą (įskaitant Bendrovės suteiktas
garantijas), kurio minimali suma yra 1 000 000 EUR (vienas milijonas eurų) arba jos ekvivalentas bet kuria kita
valiuta, arba jei tokia suma nesumokama arba negrąžinama jos mokėjimo dieną arba per taikomą pratęsimo
laikotarpį po mokėjimo dienos, arba jei kuris nors Bendrovės dėl tokio įsiskolinimo suteikiamas užtikrinimas tampa
vykdytinas dėl įsipareigojimų nevykdymo.

3.

2.5.4.

Verslo nutraukimas: Bendrovė ir (arba) jos Dukterinė įmonė nustoja vykdyti savo verslą iš viso arba žymią jo dalį,
išskyrus: (i) pagal kokį nors verslo pardavimą, perleidimą, išskyrimą, sujungimą, reorganizavimą arba
restruktūrizavimą arba bet kokį verslo nutraukimą, kiekvienu atveju išlikdama moki ir kai toks pakeitimas vyksta
Grupės viduje, arba (ii) Obligacijų savininkų susirinkimo patvirtintais tikslais arba sąlygomis, arba (iii) kalbant apie
Dukterinę įmonę, jei Dukterinės įmonės atitinkamo verslo (arba žymios jo dalies) nutraukimo reikalauja kokios nors
konkrečios ES taisyklės arba Lietuvos Respublikos arba kitos šalies įstatymai, kurie taikomi Dukterinei įmonei, arba
kurios nors reguliavimo institucijos sprendimai ir tai neturi esminės įtakos Bendrovės gebėjimui vykdyti savo su
Obligacijomis susijusius įsipareigojimus.

2.5.5.

Likvidavimas: Priimamas galiojantis nutarimas likviduoti Bendrovę arba jos Dukterinę įmonę, išskyrus, Dukterinės
įmonės atveju: (i) pagal sujungimą, reorganizavimą arba restruktūrizavimą, kuris kiekvienu atveju vykdomas Grupės
viduje, arba (ii) nutraukus atitinkamą verslą, kaip to reikalauja kokios nors konkrečios ES taisyklės arba Lietuvos
Respublikos arba kitos šalies įstatymai, kurie taikomi Dukterinei įmonei, arba kurios nors reguliavimo institucijos
sprendimai, susiję su Bendrovės arba jos Dukterinės įmonės veikla, ir tai neturi esminės įtakos Bendrovės gebėjimui
vykdyti savo su Obligacijomis susijusius įsipareigojimus, arba (iii) Obligacijų savininkų susirinkimo patvirtintais
tikslais arba sąlygomis.

2.5.6.

Nemokumas: (i) Bendrovė arba jos Dukterinė įmonė kompetentingos jurisdikcijos teismo paskelbiama nemokia arba
bankrutavusia arba prisipažįsta negalinti sumokėti savo skolų; (ii) Bendrovė arba jos Dukterinė įmonė sudaro
susitarimą su savo kreditorių dauguma dėl savo skolų restruktūrizavimo arba sušaukiamas susirinkimas apsvarstyti
pasiūlymą dėl tokio susitarimo; arba (iii) Bendrovė arba jos Dukterinė įmonė teismui pateikia prašymą inicijuoti
Bendrovės arba jos Dukterinės įmonės nemokumą, restruktūrizavimą (įskaitant tokias procedūras kaip teisinės
apsaugos procesas arba neteisminis teisinės apsaugos procesas) arba administravimą arba kitą Bendrovės arba
jos Dukterinės įmonės skolos padengimo procesą. Bendrovės likvidavimo arba nemokumo atveju Investuotojas turi
teisę gauti negrąžintą Obligacijų pagrindinę sumą ir sukauptas Obligacijų palūkanas pagal atitinkamus įstatymus,
taikomus Bendrovės likvidavimui arba nemokumui.

INVESTUOTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Investuotojas šiuo Pavedimu įsipareigoja pasirašyti visus Obligacijų vienetus ir už juos sumokėti Informaciniame dokumente ir
šiame Pasirašymo pavedime nurodytomis sąlygomis.
3.2. Obligacijų savininkai (įskaitant Investuotoją, jei jam bus paskirstytos pasirašytos Obligacijos arba jų dalis) turi teises,
numatytas Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme, Civiliniame kodekse, Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose obligacijų
savininkų teises reglamentuojančiuose įstatymuose, taip pat teises, nurodytas sprendime išleisti Obligacijas. Obligacijų
savininkai turi šias pagrindines teises:
3.2.1.

gauti kaupiamąsias palūkanas, mokamas kas pusmetį;

3.2.2.

gauti Obligacijų nominaliąją vertę ir kaupiamąsias palūkanas, sukautas Obligacijų Išpirkimo dieną;

3.2.3.

parduoti arba kitaip perleisti visas Obligacijas arba jų dalį;

3.2.4.

testamentu palikti visas savo turimas Obligacijas arba jų dalį kitiems asmenims (taikoma tik fiziniams asmenims);

3.2.5.

dalyvauti Obligacijų savininkų susirinkimuose;

3.2.6.

balsuoti Obligacijų savininkų susirinkimuose;

3.2.7.

inicijuoti Obligacijų savininkų susirinkimų sušaukimą Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme numatyta tvarka
ir atvejais;

3.2.8.

priimti sprendimą sušaukti Obligacijų savininkų susirinkimą Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme numatyta
tvarka ir atvejais;

3.2.9.

gauti informacijos apie Bendrovę, Obligacijų emisiją arba kitos informacijos, susijusios su jų interesų gynimu;

3.2.10.

gauti sutarties, sudarytos tarp Bendrovės ir Patikėtinio, kopiją;

3.2.11.

kitas teises, numatytas taikytinuose įstatymuose arba Bendrovės steigimo dokumentuose.

3.3. Investuotojai turi tas pačias juridines teises kaip ir visi kiti Bendrovės kreditoriai.
3.4. Obligacijų savininkai neturi teisės reikalauti išpirkti Obligacijas iki Išpirkimo dienos, nebent Bendrovė iš anksto apmokėjo
Obligacijas, vadovaujantis 2.5 punktu aukščiau, arba jei Obligacijų savininkų susirinkimas, pasiūlius Bendrovei, nusprendė,
kad Obligacijos turi būti išperkamos iki Išpirkimo dienos.
3.5. Nepaisant 3.4 straipsnio aukščiau, Obligacijos gali būti Emitento pasirinkimu išperkamos iki jų išpirkimo termino, laikantis šių
sąlygų:
3.5.1.

išankstinis išpirkimas gali būti atliekamas Emitento diskrecija ne anksčiau kaip po 2 metų po Išleidimo datos;

3.5.2.

už atitinkamą Išankstinio pasirinktino išpirkimo sumą, kuri bus 100.5% nuo nominalios vertės plius sukauptos
Palūkanos nuo paskutinės Palūkanų mokėjimo datos; ir

3.5.3.

Patikėtiniui pateikus bent prieš 15 dienų rašytinį pranešimą.

3.6. Obligacijos laikomos išpirktomis po to, kai atitinkamos lėšos pervedamos į Investuotojų nurodytas sąskaitas be atskirų
Investuotojų prašymų / reikalavimų. Nuo šio momento laikoma, kad Bendrovė visiškai įvykdė įsipareigojimus, susijusius su
Obligacijomis ir jų išpirkimu, neatsižvelgiant į tai, ar Investuotojas faktiškai priėmė nurodytas lėšas. Jei pasikeičia Investuotojo
(Obligacijų savininko) sąskaitos rekvizitai, jis privalo apie tai pranešti Bendrovei ir jam tenka visa atsakomybė už šio
įsipareigojimo nevykdymą.
3.7. Jei minėtos sumos nėra pervestos į Obligacijų savininkų nurodytą sąskaitą, Obligacijų savininkai turi teisę reikalauti Obligacijų
išpirkimo per 3 (tris) metus nuo Išpirkimo dienos. Jei Obligacijų savininkai nereikalauja Obligacijų išpirkimo per nurodytą
3 (trijų) metų terminą, tokie Obligacijų savininkai netenka reikalavimo teisės.
3.8. Bendrovė neketina reikalauti, kad Investuotojai dengtų su Obligacijų Siūlymu susijusias išlaidas arba mokesčius. Tačiau
Investuotojui gali tekti padengti išlaidas, susijusias su vertybinių popierių sąskaitų kredito įstaigose arba investicinėse finansų
maklerių įmonėse atidarymu, taip pat mokėti komisinius, kuriuos ima kredito įstaigos arba investicinės finansų maklerių
įmonės, susijusius su Investuotojo Obligacijų pirkimo arba pardavimo pavedimų vykdymu, Obligacijų turėjimu arba bet
kokiomis kitomis su Obligacijomis susijusiomis operacijomis. Emitentas ir (arba) Siūlymo tarpininkas Obligacijų savininkams
tokių išlaidų nekompensuos.
4.

PASIRAŠYMO PAVEDIMO GALIOJIMAS

4.1. Pasirašymo pavedimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo abi šalys: Bendrovė ir Investuotojas („Šalys“) ir baigiasi tą dieną,
kurią Šalys tinkamai įvykdo visas savo Pasirašymo pavedime numatytas pareigas arba Pasirašymo pavedimas nutraukiamas
ir (arba) laikomas negaliojančiu Informaciniame dokumente ir (arba) taikytinuose teisės aktuose numatytais atvejais.
4.2. Investuotojas gali atsiimti Pavedimą Informaciniame dokumente ir (arba) taikytinuose teisės aktuose numatytais atvejais.

5.

KITOS SĄLYGOS

5.1. Kiekviena Šalis pareiškia viena kitai, kad: (i) tam, kad pasirašytų Pavedimą tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos
Pavedime, nei viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo; (ii) yra susitarta dėl visų sąlygų,
kurios buvo būtinos tam, kad Pavedimas kiekvienos iš Šalių būtų laikomas sudarytu; (iii) visos Pavedimo sąlygos Šalių buvo
pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena Pavedimo sąlyga; (iv) Šalis neturi
jokių neatidėliotinų poreikių, kurie nulemtų pavedimo pasirašymą; (v) Šalis veikia apdairiai ir yra tinkamai bei pilnai informuota
dėl Pavedimo turinio bei jo esmės; (vi) Šalis neabejoja, kad turi pakankamą derybų patirtį, kad galėtų tinkamai susiderėti dėl
Pavedimo sąlygų; (vii) Šalis turėjo ir turi galimybę konsultuosis su profesionaliais aukštos kvalifikacijos konsultantais dėl
Pavedimo sudarymo bei vykdymo; (viii) Šalis nelaiko ir nelaikys savęs ekonomiškai silpna ir nepatyrusia Šalimi; (ix) Šalis
nelaiko ir nelaikys, kad Šalių įsipareigojimai yra neproporcingi (ir taip pažeidžia lygybės principą) ir nesąžiningi; (x) Šalis turi
absoliučią ir neribotą teisę, įgaliojimus ir kompetenciją pasirašyti šį Pavedimą ir vykdyti visas jame numatytas pareigas ir
įsipareigojimus; (xi) nei šio Pavedimo sudarymas, nei jame numatytų sąlygų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (a) jokio
teismo, valstybinių ar vietos institucijų sprendimo, įsakymo, nutarimo arba nurodymo, kuriuos Šalis privalo vykdyti; (b) jokios
sutarties, susitarimo arba kito privalomo vykdyti dokumento, kurio šalimi Šalis yra; arba (c) Šaliai taikomo įstatymo ar kito
teisės akto nuostatų.
5.2. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal šį Pavedimą („Pranešimai“) turi būti siunčiami
šiame Pavedime pirmiau nurodytais adresais, su sąlyga, kad Bendrovė po jos Obligacijų Įtraukimo į prekybą First North turės
galimybę skelbti visus savo atitinkamus Pranešimus kaip pranešimus apie esminius įvykius ir bus laikoma, kad Obligacijų
savininkai juos tinkamai gavo nuo jų paskelbimo momento. Visi ir bet kokie Pranešimai pagal šį Pavedimą laikomi tinkamai
pateiktais, jei jie pateikiami asmeniškai pasirašytinai šiame Pavedime nurodytais adresais arba siunčiami registruotu, kurjerių
arba elektroniniu paštu. Kiekviena Šalis turi pateikti pranešimą apie savo adreso ir (arba) kitų šiame Pavedime nurodytų
kontaktinių duomenų pasikeitimą kitai Šaliai ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas po tokio pasikeitimo. Jei Šalis nepateikia
tokio pranešimo, laikoma, kad bet koks pranešimas arba kitas raštas, išsiųstas paskutiniu nurodytu adresu, buvo pateiktas
tinkamai. Bet koks pranešimas laikomas gautu jo įteikimo Šaliai dieną (jei siunčiamas registruotu paštu, per kurjerį arba
pristatomas pasirašytinai) arba, jei siunčiamas elektroniniu paštu, jo išsiuntimo dieną, jei pranešimas išsiųstas oficialiomis
darbo valandomis, arba kitą darbo dieną, jei jis išsiųstas pasibaigus darbo valandoms. Visi Pranešimai turi būti pateikiami ir
galioja, jei jie pateikti lietuvių ir (arba) anglų kalbomis.
5.3. Ginčai arba kiti nesutarimai, susiję su šiuo Pavedimu, sprendžiami Šalių derybomis. Jei ginčai arba kiti nesutarimai negali būti
išspręsti derybomis per 20 (dvidešimt) dienų nuo derybų pradžios, ginčai arba kiti nesutarimai galutinai sprendžiami Lietuvos
Respublikos taikytinuose įstatymuose numatyta tvarka teisme pagal Bendrovės buveinės vietą. Derybos laikomis pradėtomis
tą dieną, kai, tarp Šalių kilus su Pavedimu susijusiam ginčui arba kitam nesutarimui, viena Šalis kreipiasi į kitą Šalį su rašytiniu
pasiūlymu spręsti ginčą arba kitą nesutarimą derybomis. Tokiu atveju, kai abi Šalys kreipiasi viena į kitą raštu su pasiūlymais
spręsti su Pavedimu susijusį ginčą arba kitą nesutarimą, laikoma, kad derybų pradžia yra ta diena, kai viena iš Šalių pirmoji
gavo tokį pasiūlymą.
5.4. Informaciniame dokumente ir šiame Pavedime pateikti duomenys yra pateikiami informaciniais tikslais ir negali būti
suprantami kaip Bendrovės asmeninė arba bendroji rekomendacija, nurodymas arba kvietimas pirkti arba parduoti Obligacijas
ir negali būti bet kokio vėliau sudaryto su tuo susijusio sandorio pagrindu ar dalimi.
5.5. Visi klausimai, susiję su Obligacijomis, jų pasirašymu ir apmokėjimu, taip pat visi kiti su tuo susiję klausimai, kurie nėra visiškai
aptarti šiame Pavedime, aptariami Informaciniame dokumente ir (arba) taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
5.6. Pavedimas sudarytas 3 (trimis) egzemplioriais lietuvių kalba, kurių kiekvienas laikomas originalu ir turi tą pačią juridinę galią,
iš kurių vienas turi būti pateikiamas Investuotojui, vienas Bendrovei ir vienas Siūlymo tarpininkui.

