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Advokatų kontoros SORAINEN partneris Tomas Kontautas pozityviai vertina paskutinius 

teis÷s aktų pakeitimus, kurie teismui leido teikti ir užsienio bankroto administratorių, turinčių 
asmenin÷s patirties, kandidatūras. „Tikim÷s, jog SNORO bankrotas suteiks taip trūkstamos 

vakarietiškos patirties įmonių bankroto atvejais ir pačias procedūras padarys skaidresn÷mis 
bei pad÷s pakeisti kol kas neigiamą visuomen÷s požiūrį į bankroto administravimą“, - 
eVersus kalba Kontautas.
 

 

 

Lietuvoje – vos keli

 

„Snoro“ ind÷lininkų ir kreditorių asociacijos 
pasiūlytas pirmasis kandidatas Paulius 

Koverovas yra vienas iš kelių Lietuvos 
advokatų, kuris gali teikti ir bankroto 
administratoriaus paslaugas. Tai leidžia 

Advokatūros įstatymas, o advokatas turi 
išlaikyti kvalifikacinį egzaminą, būti įrašytas 
į bankroto administratorių sąrašą bei tur÷ti 

profesin÷s atsakomyb÷s draudimą.

Tai, pasak advokatų kontoros SORAINEN 
partnerio Kontauto, yra gana įprasta 
praktika kitose Europos valstyb÷se – 

Vokietijoje, Olandijoje, net ir kaimynin÷je 
Estijoje, kur SORAINEN yra gana aktyvi ir 
šioje srityje.

„Bankroto administravimas – specifin÷ 

sritis, reikalaujanti ne tik teisinių, bet ir 
vadybos bei finansinių žinių, o būtent jų daugumai advokatų ir pritrūksta, nes universitetai 

pirmiausia ruošia teisininką, savo srities profesionalą, o ne vadybininką ar finansų ekspertą“, 
- aiškina Kontautas. Be to, daugumą advokatų atbaido ir tai, jog sąžiningas bankroto 
administratoriaus darbas, kai asmuo lieka nepriklausomas nuo akcininkų ar didžiųjų 

kreditorių ir žiūri visų įmon÷s kreditorių interesų, n÷ra gerai apmokamas bei gana rizikingas.

SNORO atvejis šiame kontekste, advokato teigimu, yra specifinis. Tai yra didelis procesas, 
kurio vienas asmuo nesugeb÷tų atlikti. Tod÷l SORAINEN sutiko, kad būtų siūloma advokato 
Koverovo kandidatūra tik su sąlyga, jog administratoriui būtų leista suformuoti komandą, 

sudarytą iš Lietuvos bei užsienio teisininkų, finansų ir vadybos specialistų, turinčių banko 
valdymo patirties.
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Komentarai

Prašome užrisregistruoti, jei norite rašyti komentarą!

 
 

Ar galime eksportuoti muziką?
Požiūris

Nuo kadencijos pradžios šalies ekonomikos labui realiai nieko 

nenuveikusi Vyriausyb÷, beje, visiškai užmarštin nugramzdinusi ir savo 

plačiai reklamuotą „ekonomikos gaivinimo planą“, dabar desperatiškai 

blaškosi ir ieško trūkstamų šimtų milijonų 2012 metų biudžetui. Ji i ...> 
 

 

 

V÷žiukas ir nemokama medicina

 

 

POPULIARU

Ar galime eksportuoti 
muziką?

Požiūris

Nuo kadencijos pradžios šalies 
ekonomikos labui realiai nieko
nenuveikusi Vyriausyb÷, beje, 
visiškai užmarštin nugramzdinusi 

ir savo plačiai reklamuot ...> 
 

 

SNORO balansas – 
konfidencialus

Finansai

Bankrutuojančio banko SNORAS 
kreditoriai ir toliau negali
susipažinti su tikslia banko 
finansine pad÷timi, nes Vilniaus 

apygardos teismas juos informa ...> 
 

 

„Vilniaus vartus“ kinkys 
darbui

NT

Į Lietuvos verslo žem÷lapį 
sugrįžta UAB „Ranga IV
investicijos“ – teismas leido 
bendrovei vykdyti 

restruktūrizaciją ir atsiskaityti su kreditoriais iš ...> 
 

 

„Itališkos kepyklos“ 
Kal÷dos

Versus teritorija

Kal÷dos „Itališkoje kepykloje“ 
apsigyvena nuo pat tos
akimirkos, kai pasipila klientų 
skambučiai su itin paprastu 

klausimu: o ką mums pasiūlysite šiai ...> 
 

 

Mados pasaulis: kas yra kas

Versus teritorija

Gausiai iliustruotų žurnalų puslapiuose ir interneto
portaluose dažnai mirga įvairių garsių prek÷s ženklų 
pavadinimai. Tačiau dažniausiai matomos įvai ...> 
 

 

Top 10 Technology Trends 
for 2012

English

NEW YORK, Dec. 8, 2011. -
Deloitte today announced the
research findings from its 3rd 
annual "Tech Trends 2012" 

report, which identifies and predicts ...> 
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