Estonija

Nemokumo registrai - Estija
Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Šiame puslapyje trumpai apžvelgiamas Estijos prekybos registras ir oficialios prekybos ataskaitose pateikta informacija.

Kokia informacija apie bankrotą teikiama Estijoje?
Estijoje nėra atskiro bankroto registro, tačiau informaciją apie juridinių ir fizinių asmenų bankroto ir skolų konvertavimo procedūras
galima rasti oficialiajame leidinyje „ Ametlikud Teadaanded „. Be to, į juridinių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų
bankrotą įtraukiami Estijos prekybos registro ir ne pelno asociacijų ir fondų registro įrašai.
Oficialūs pranešimai apima, pavyzdžiui, teismą ir bankroto administratorius:
pranešimas apie bankroto procedūros laiką ir vietą bei pranešimas apie veiklos draudimą;
bankroto paskelbimas;
pranešimas apie kreditorių susirinkimą;
pastaba, patvirtinanti pradinį paskirstymo pasiūlymą;
pranešimas apie bankroto procedūros pabaigą;
pranešimas apie skolos konvertavimo plano patvirtinimą.
Išsamų sąrašą galima rasti „Oficialiųjų skelbimų

„interneto svetainėje.

Remiantis teismo sprendimu, Estijos prekybos registre ir ne pelno asociacijų ir fondų registre įrašoma:
bankroto procedūros nutraukimas nepaskelbus bankroto;
bankroto skelbimai, kuriuose pateikiamas bankroto administratoriaus pavadinimas ar asmens tapatybės numeris ir
nurodoma, kad jis atstovauja bendrovei;
bankroto paskelbimo panaikinimas, nurodant, kad bendrovė tęsia veiklą;
bankroto paskelbimo panaikinimas ir bendrovės išbraukimas iš registro;
bankroto procedūros nutraukimas ir bendrovės išbraukimas iš registro arba nuoroda, kad bendrovė tęsia veiklą;
taikos sutartis, jos terminas ir nuoroda, kad bendrovė tęsia veiklą;
taikos sutarties panaikinimas ir bankroto bylos atnaujinimas, nurodant, kad bendrovei atstovauja bankroto administratorius;

kompromiso dėl šio laikotarpio pabaigos ir nemokumo specialisto grąžinimo pabaiga;
padengtų obligacijų valdytojo paskyrimas, jo pavadinimas ir asmens tapatybės kodas, taip pat nurodymas, kad jis yra kredito
įstaigos atstovas padengtų obligacijų portfelių valdyme ir valdyme.
Informacija apie skolininkui arba jam atstovauti įgaliotam asmeniui taikomus prekybos apribojimus ar draudimą šiam asmeniui
vykdyti komercinę veiklą registre neskelbiama.
Estijos prekybos registre yra tokia informacija apie bankrutavusius juridinius asmenis:
juridinio asmens pavadinimas;
registro kodas;
adresas;
nemokumo specialisto duomenys;
vykdomosios valdybos nario duomenys;
įkaito administratoriaus duomenys;
sprendimo bankroto byloje priėmimo data ir bankroto bylos arba civilinės bylos numeris.
Ar informacija apie bankrotą teikiama nemokamai?
Registracijos duomenis galima peržiūrėti
Prieiga prie

internete ir

notaro biure.

oficialių pranešimų yra nemokama.

Nemokamai internetu galima ieškoti juridinių asmenų, savarankiškai dirbančių asmenų ir užsienio įmonių filialų, informacijos apie
teismo procesą, taip pat susipažinti su kartotekos informacija. Tačiau už visas kitas paieškas, įskaitant registro archyvo duomenų
paieškas ir prieigą prie metinių ataskaitų, įstatų ir kitų dokumentų mokestis imamas. Mokesčiai už Prekybos registro elektroninių
duomenų naudojimą nustatyti Teisingumo ministro reglamente.
Už susipažinimą su registro duomenimis ir dokumentų pateikimą notaro biure imamas mokestis. Šie
mokesčių įstatyme.
Išsamūs prekybos draudimai skelbiami ir su jais galima susipažinti nemokamai

mokesčiai nustatyti Notarų

internetu.

Kaip ieškoti informacijos apie bankrotą
Oficialių pranešimų, juridinių ir fizinių asmenų nemokumo duomenų ieškoma pagal vardą, pavardę arba asmens kodą ir (arba)
registracijos numerį, bendrą paiešką pagal raktažodį. Paieška suteikia galimybę lengvai susipažinti su visais dar neišnagrinėtais ir
paskelbtais pranešimais nemokumo bylose. Procedūros pabaigoje pranešimai saugomi archyve, išskyrus visus pranešimus apie
likvidavimą, kurie skelbiami viešai trejus metus.
Prekybos registre juridinio asmens ar savarankiškai dirbančio asmens informacijos galima ieškoti pagal jo pavadinimą, vardą ir
pavardę arba registro numerį. Iš nurodyto juridinio asmens ar savarankiškai dirbančio asmens statuso matyti, ar šis asmuo ar
organizacija yra bankrutavę.
Nuo 2019 m. rudens „Ametlikud Teadaanded“ (oficialūs pranešimai) yra sąsaja su e. teisingumo portalo nemokumo registrais,
kuriais bendrovėms, skolintojams ir investuotojams, norintiems investuoti kitose valstybėse narėse, leidžiama tiesiogiai iš kitos
šalies bankroto registro atlikti papildomą patikrinimą. Keletu daugiakalbių sprendimų bus užtikrinta, kad tarpvalstybinis
informavimas apie nemokumą būtų skaidresnis ir lengviau pasiekiamas. Informacija teikiama nemokamai. Portalo paskirtis –
ieškoti paprastos paieškos, kuri leistų atlikti paiešką pagal skolininko visų susietų registrų pavadinimus ir išplėstinės paieškos
kriterijus, jei paieškos kriterijai priklauso nuo to, kurioje šalyje buvo nustatyta skolininko tapatybė. Estijos atveju galima ieškoti
skolininko pavadinimo ir asmens kodo ir (arba) registro kodo.
Bankroto informacijos tarnybos faktai
Estijos bankroto informacijos tarnyba veikia nuo 1995 m. rugsėjo 1 d.
Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto
teksto kokybės.
Paskutinis naujinimas: 19/07/2019

