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Kauno rajono savivaldybes administracijos
direktoriaus 2019-12-05 isakymu Nr. {5-2269

UZDAROJI AKCINN NNXNNOVE
,, GTRAITES VANDEI{YS,,

ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
l. Uùdaroji akcinê bendrove ,,Giraitès vandenys" (toliau vadinama ,,bendrove") yra

savaranki5ka akcinio kapitalo imonè, kurios istatinis kapitalas sudarytas i5 akcininkq ina5q ir
padalytas i dalis, vadinamas akcijomis. Bendrove yra dalyvar,usios atskyrime ir tçsianðios veiklq
uZdarosios akcines bendroves ,,Giraités vandenys" dalis pagal akcininkq susirinkimo, ivykusio
2008 m. rugpjüðio men. 2l d., sprendimu Nr. TS - 277 patvirtintas atskyrimo s4lygas, parengtas

vadovaujantis Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu (toliau sutrumpintai LR akciniq
bendroviq istatymas), Civiliniu kodeksu ir kitais teises aktais. LR akciniq bendroviq istatymo 71

straipsnyje numatytu büdu i5 bendroves uZdarosios akcinês bendroves ,,Giraités vandenys", kuri
tçsia veikl4, buvo atskirta dalis ir tai daliai priskirtq turto, teisiq ir pareigq pagrindu ikurta tos
paðios teisines formos nauja bendrove UAB Komunaliniq paslaugq centras. UZdaroji akcine
bendrové ,,Giraitès vandenys" yra uùdarajai akcinei bendrovei ,,Giraites vandenys" priskirtos
pagal atskyrimo s4lygas dalies turto, visq teisiq ir pareigq peremeja. Bendrové isteigta neribotam
laikui.

2. Bendrove yra juridinis asmuo, turintis savo antspaud4, bent vienq s4skait4 Lietuvos
Respublikoje iregistruotose banko istaigose ir sqskaitas kitose valstybêse iregistruotose banko

fstaigose, komercini-ükini, finansinf bei organizacini savaranki5kum4, savo veikloje
besivadovaujantis Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos istat¡rmais, Vyriausybes nutarimais ir
Siais istatais.

3. Bendrove yra ribotos civilines atsakomybes privatus juridinis asmuo turintis ükini,
finansini, organizacini savaranki5kum4. UZ savo isipareigojimus atsako tik savo turtu. Bendrove
neatsako uZ akcininkq isipareigojimus, o akcininkai uZ bendrovés isipareigojimus, iðskynrs

istatymuose numatyfus ,atvejus. Valstybe neatsako uZ bendroves isipareigojimus, o bendrove
neatsako uZ valstybes lsipareigojimus. Kai bendrove negali ivykdyti isipareigojimq del juridinio
asmens dalyvio nes4Ziningq veiksmq, juridinio asmens dalyvis atsako uù bendroves

isipareigojimus savo turtu subsidiariai.

4. Bendroves finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
5. Teisine forma - uùdaroji akcine bendrove. Bendrovðs pavadinimo santrumpa - UAB

,,Giraitès vandenys".

II. BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR KOMERCINÉ-UKINÉ VEIKLA
6. Bendroves veiklos tikslai: vykdyti gamyb4, organizuoti prekyb4, teikti kokybi5kas

paslaugas siekiant pelno. Bendrovés pagrindines ukines veiklos ruSys:

Vandens surinkirnas, valyrnas ir tiekirnas;
Nuotekq valymas;
Inäineriniq statiniq statyba;
Specializuota stafybos veil<Ia;
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Sausurnos transportas in transportavirnas vanazdynais;
Nekilnoj arno turto operacijos ;

Nuorna ir i5perkarnoji nuoma;
Architektilros ir inãinenijos veikla; techninis tikrinirnas ir analizê;
Pas tatq aptarn avima s ir kraðt ov atzdùio tvarkyrnas ;

Kita asmenq aptarnavirno veikla.
7. Bendrove gali verstis visa ta ükine komercine veikla, numatyta Ekonomines veiklos

ruSiq klasifikatoriuje (EVRK), jeigu 5i veikla neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatyrnarns
bei nera i5imtine valstybes kompetencija. Veikl4 kuri yra licencijuojama arbavykdoma nustatyta
tvarka, bendrove gali vykdyti, tik gavusi atitinkamus leidimus. Bendrove taip pat gali uZsiimti
veikla, kuri neprieðtarauja Lietuvos Respublikos istatymams bei teises aktams.

8. Bendroves produkcija ir paslaugos gali buti realizuojamos Lietuvos Respublikoje bei
uZ jos ribq.

9. Bendrove gali sudaryti sutartis, prisiimti isipareigojimus ir turêti kitq teisiq bei
parei gri, j ei gu j o s nepri e5tarauj a Li etuvo s Respubliko s istatymams.

10. Bendrove turi teisç skolinti ir skolintis pinigq. Bendrove negali verstis kredito

istaigos veikla. Bendroves fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintq le5q suma negali
vir5yti jos nuosavo kapitalo. Bendrove turi teisç istatymq nustatytais budais skolintis i5 savo
akcininkq tiek juridiniq, tiek k fiziniiq asmenr+. Bendrové, skolindamasi i5 savo akcininkq, neturi
teises ikeisti akcininkams savo turt4. Bendrovei skolinantis i5 akcininko, palukanos negali vir5yti
paskolos davejo gyvenamojoje ar verslo vietoje esanðiq komerciniq bankq vidutines palükanq
nolrnos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir
akcininkams draudZiama susitarti del didesniq palùkanq dydZio.

1 1. Bendrove negali i5 anksto moketi le5q, suteikti paskolos ar uZtikrinti prievoliq

ivykdymo tretiesiems asmenims, jeigu Siais veiksmais siekiama sudaryti s4lygas kitiems
asmenims isigyti tos bendroves akcijq.

12. Jei bendrove yra per nustatytus terminus neatsiskaiðiusi su kreditoriais ir bendras

lsiskolinimas Siems kreditoriams yra didesnis kaip ll20 dalls bendroves istatinio kapitalo, ji prie5
investuodama le5as ar kitq turtA i kita juridini asmeni privalo apie tai prane5ti minetiems
kreditoriams.

13. Bendrovês dokurnentuose, kuriais pateikiami uZsakymai, tenp pat lai5kuose turi büti
nurodyti:

13.1 registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovç;
13.2. bendroves kodas;

I 3 . 3. bendroves pavadinimas pagal bendroves iregistravimo paZymejim4;
13.4. bendroves buveinès adresas;

13.5. jei bendrove yra likviduojama, prie5 bendroves pavadinim4 turi büti Zodis

"likviduojama".
14. Kal bendroves lai5kuose ir dokumentuose minimas bendroves kapitalas, turi büti

nurodomas fstatinio kapitalo dydis ir apmoketo istatinio kapitalo dydis.
15. Bendroves filialo (ei toks isteigiamas) dokumentuose, kuriais pateikiami

uZsak¡.mai, taip pat lai5kuose turi buti visa auk5öiau nurodyta informacija apie bendrovç ir
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendroves filial4, filialo pavadinimas,
kodas ir adresas.
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16. Bendroves fstatinis kapitalas sudarytas iÈ akcininkq ¡mokq uZ akcijas ir yra lygus

9 634 732,64 euro (devyni milijonai 5e5i Simtai trisdesimt keturi tukstanðiai septyni Sirntai

trisdeðimt du eulai 64 ct). Jis padalytas i 33 223 216 (trisde5imt trys milijonai du Simtai

dvide5imt trys tukstanðiai du Simtai Se5iolika) paprastqjq vardiniq 0,29 (dvide5imt devynias

Simt4sias) euro nominaiios veftes akcijq. Kiekviena akcija suteikia jos savininkui vien4 bals4.

17. Naujai i5leistq akcijq isigijimo bei apmokejimo tvark4 nustato visuotinis akcininkq

susirinkimas istatymq nustatyta tvarka.

18. Bendroves akcijos paprastosios vardines, platinamos uZdaru büdu. Vietoj akcijq

akcininkams gali büti i5duodami serlifikatai LR akciniq bendroviq istatymo nustatyta tvarka,

kiekvieno akcininko imoketo kapitalo dydäai nurodomi bendrovès akcininkq ina5q ir akcijq

registruose bei buhalterines apskaitos dokumentuose. Bendrove gali i5leisti ir privilegijuot4sias

akcijas LR akciniq bendroviq istatymu nustatyta tvarka. Keisti (konvertuoti) paprast4sias akcijas

iprivilegijuot4sias, taip pat i obligacijas yra draudäama.

19. Bendrovei leidZiama isigyti savo akcijas istatymq nustatyta tvarka.

IV. A.KCI¡{II\KV TETSES rR PARETC"OS

20. Akcininkq teises ir pareigas nustato istatymai, taip pat ðie bendroves istatai.

{statynais ir Siais istatais nustatytos akcininkr¿ turtines ir neturtinês teises negali buti apribotos,

i5skyrus j statymq nustatytais atvej ais.

21. Ai<cininkai neturi kitq turtiniq isipareigojimq bendrovei, i5skynrs isipareigojim4
nustatyta fvarka apmoketi visas pasira5ytas akcijas emisijos kaina.

22. Jeiga visuotinis akcininkq susirinkimas priima sprendim4 padengti bendroves

nuostolius papildomais akcininkq ina5ais, tai akcininkai, balsavç ,,nL'u, pÅvalo juos moketi.

Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniarne akcininkq susirinkime arba balsavo prieS toki
sprendim4, turi teisç papildomq ina5q nemoketi.

23. Asmuo, isigijgs visas bendrovðs akcijas, arba Sios bendroves vist¿ akcijq savininkas,

perleidçs dali bendroves akcijt¿ kitam asmeniui, apie akcijq isigijim4 ar perleidim4 ne veliau kaip

per 5 dienas nuo sandorio sudaryrno turi prane5ti bendrovei. Prane5ime turi büti nurodytas

isigytr¿ ar perleistq akcrjq skaiðius, akcijos nominali vertê ir duomenys apie akcijas perleidusi ir
jas isigijusi asmeni (fizinio asmens vardas, pavardè, asmens kodas ir gyvenamoji vieta;juridinio
asmens pavadinimas, teisinè forma, kodas ir buveine). Papildomai prane5ime gali büti nurodytas

adresas korespondencijai.

24. Sutartims tarp bendroves ir visq jos akcijq savininko privaloma paprasta ra5ytinè

forma, i5skynrs atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalom4 notarinç form?.

25. Akcininkas turi gr1Lintí bendrovei dividend4, taip pat bet koki4 kit4 iSmok4,

susijusi4 su akcininko turtiniq teisiq igyvendinimu, jeigu jie buvo i5mokêti paZeidZiant LR
akciniq bendroviq istatymo imperatyvias nonnas ir bendrove irodo, kad akcininkas tai ùinojo ar

turejo Zinoti.

26. Iüekvienas akcininkas turi teisç igalioti fizíni ar juridini asmeni atstovauti jam

palaikant santykius su bendrove ir kitais asmenimis.

27. Akcininkai turi ðias turtines teises:

27.1. gauti bendroves pelno dali (dividend4);

27.2. gauti bendroves 1ê5q, kai bendrovðs istatinis kapitaias maZinamas siekiant

akcininkams i5moketi bendroves 1e5q;
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27.3. nemokarnai gauti akcijq, kai istatinis kapitalas didinamas i5 bendroves leÈq,

,Sskyrus LR akciniq bendroviq istat1nne nustatytas i5irntis;

27.4. pirmtmo teise isigyti bendroves i5leidZiarnq akcijq ar konveduojamqjq obligacijq,
iÈskyrus atveji, kai visuotinis akcininkq susirinkirras LR akciniq bendroviq istatyno nustatyta

tvarka nusprendZia pirmumo teisç visiems akcininkams atSaukti;

27.5. istatymq nustatytais büdais skolinti bendrovei, taðiau bendrovè, skolindamasi i5

savo akcininkr¿, neturi teises ikeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iõ akcininko,
palükanos negali virSyti paskolos davejo gyvenamojoje ar verslo vietoje esanðiq komerciniq
bankq vidutinès palükanq norTnos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu
atveju bendrovei ir akcininkams draudZiama susitarti del didesniq palükanq dyd1io;

27.6, gauti likviduojamos bendroves tgrto dali;
27 .7 . kitas istatynq nustatytas turtines teises.

28. Akcininkai turi Sias neturtines teises:

28. 1 . dalyvauti visuotiniuose akcininkq susirinkimuose;
28.2, i5 anksto pateikti bendrovei klausimq, susijusiq su visuotiniq aiccininkq

susirinkimq darbotvarkés klausimais ;
28.3. pagal akcijq suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkq susirinkimuose;
28.4. gauti LR akciniq bendroviq istat¡rme nurody4 informacij4 apie bendrovç;
28.5. kreiptis i teism4 su ie5kiniu, pra5ydami atlyginti bendrovei ùal4,l<uri susidare del

bendrovês vadovo pareigq, nustat¡,-tr¿ istatynuose, taip pat bendroves istatuose, nevykd)imo ar
netinkamo vykdyno, taip patkitais istatymq nustatytais atvejais;

28.6. kitas istatymq nustatytas neturtines teises.

29. Teise balsuoti visuotiniuose akcininkq susirinkimuose gali büti uZdrausta ar apribota

istatymq nustatytais atvejais, taip pat kai ginõijama nuosavybes teise i akcij4.
30. Akcininkui i jo ið anksto pateiktus klausimus, susijusius su visuotinio akcininkq

susirinkimo darbotvarkes klausimais, bendrove turi atsisakyti iki visuotinio akcininkr¿
susirinkimo, jeigu klausimai bendroveje buvo gauti ne veliau kaip likus 3 darbo dienoms iki
visuotinio akcininkq susirinkimo.

31. Bendrove gali atsisakyti pateikti atsakyrnus i akcininko klausimus, jeigu jie susijg su

bendrovès komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai
akcinink4, iðskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausim4 pateikusio akcininko tapatybes.
' 32. Balsavimo 'teisç visuotiniuose akcininkq susirinkimuose, 'vykstanðiuose iki

pirmosios akctjq emisijos apmokejimo termino, nurodyto steigimo sutartyje, pabaigos, suteikia
pasira5ytos akcijos, uZ kurias imoketi pradiniai ina5ai. Balsavimo teisç kituose visuotiniuose
akcininkq susirinkimuose suteikia tik visi5kai apmoketos akcijos.

33. Akcininkas, i5skynrs atvej!, kai jis yra isigijçs visas bendrovès akcijas, neturi teises
balsuoti priimant sprendim4 del pirmumo teises lsigyti bendroves i5leidZiamq akc!ì+ ar del
konvertuojamqiq obligacijq at5aukimo, jei i visuotinio akcininkq susirinkimo darbotvarkç

itraukto klausimo sprendimo projekte numatyta, kad teise isigyti bendroves i5leidZiamq akcijq ar
konverfuojamq obligacijq suteikiama jam, jo artimajam giminaiðiui, akcininko sutuoktiniui ar
sugyventiniui, kai istat¡zmq nustatyta tvarka yra iregistruota partnerystè, ir sutuoktinio artimajam
giminaiðiui, kai akcininkas - fizinis asmuo, taip pat akcininkE patronuojanðiai bendrovei ar
akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas - juridinis asmuo.

34. Akcininkui raSfu pareikalavus, bendrove ne veliau kaip per 7 dienas nuo
reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybç susipaZinti ir (ar) pateikti
kopijas 5iq dokumentr¿: bendroves istatq, metiniq ir tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq,
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beqdroves metiniq ir tarpiniq prane5imq, auditoriaus i5vadq ir finansiniq ataskaitq audito

ataskaitq, visuotiniq akcininkq susirinkimq protokolq ar kitq dokumentq, kuliais iforminti
visuotinio akcininkq susirinkimo sprendirnai, akcininkq s4ra5q, kitq bendroves dokumentq, kurie
turi buti vie5i pagal fstatymus, taip pat kitq bendroves istatuose nurodytq dokurnentq kopijas.
Bendrove gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybç susipaZinti ir (ar) pateikti dokumentq,
susijusiq su bendroves komercine (garnybine) paslaptirni, konfidencialia infonnacija, kopijas,
i5skynrs atvejus, kai bendroves informacija akcininkui bütina igyvendinti kituose teises aktuose

numatytus iniperatyvius reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos
konfidencialum4. Bendrove privalo sudaryti akcininkui galimybç susipaZinti su kita bendrovès
informacija ir (ar) pateikti dokumentq kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, iskaitant
informacij4 ir dokumentus, susijusius su bendrovès komercine (gamybine) paslaptimi ir
konfidencialia informacija, akcininkui bütini r,rykdant kituose teises aktuose numatytus

reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos ir dokumentq konfidencialum4.
Bendrove atsisako akcininkui pateikti dokumentq kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentq
pareikalavusio akcininko tapatybes. Atsisakym4 sudaryti akcininkui galimybç susipaZinti ir (ar)

pateikti dokumentq kopijas bendrove turi iforminti ra5tu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

Ginðus del akcininko teises gauti informacij4 sprendZia teismas.

35. Bendroves dokumentai, jq kopijos ar kita infonnacija akcininkams furi büti
pateikiama neatlygintinai, apmokant tik jq kopijq dar5rmo iSlaidas.

36. Bendroveje turi büti sudaromas bendroves akcininkq s4ra5as.

\/" BENDROVES \iALDYMAS
37. Bendrovès organai yra Sie:

37. 1. visuotinis akcininkr+ susirinkimas;
37 .2. bendrovès vadovas (direktorius).

38. Bendroves stebetdq taryba ir valdyba nesudaromos. Valdybos funkcijas, teises,

pareigas ir atsakomybç perima bendroves vadovas, i5skyrus LR akciniq bendroviq istatymo
nustatytas i5imtis.

Visuotinis akcininkr¿ susirinkimas

39. Auk5ðiausias bendrovès organas yra visuotinis akcininkq susirinkimas. Bendrovés

visuotiniaine akcininþ susirinkime turi teisç dalyvauti ir balSuoti asmenys, visuotinio'akcininkq
susirinkimo dien4 esantys bendroves akcininkais arba j4 igalioti asmenys, arba asmenys, su

kuriais sudar¡a balsavimo teises perleidimo sutartis. Visuotiniame akcininkq susirinkime
dalyvauti ir kalbeti turi teisç bendrovès vadovas, jeigu jis ir nera akcininkas, iËvad4 ir ataskait4
parengçs auditorius. Jeigu bendroves visq akcijq savininkas yra vienas asmuo, jo ra5ti5ki

sprendimai prilyginami visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimams.

40. Visuotinis akcininkq susirinkimas turi i5imtinç teisç:

40.1. keisti bendrovós istatus, i5skyrus LR akciniq bendroviq istatyme nustatytas

iSimtis;

40.2. keisti bendroves buveinç;

, 40.3. rinkti ir at5aukti bendroves vadov4, nustatyti jo atlyginim4;
40.4. r'nl<tl ir at5aukti auditoriq ar audito imonç metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio

auditui atlikti, nustatyti audito paslaugq apmokejimo s4lygas;

40.5. nustatyti bendroves iSleidZiamq akcijq klasç, skaiðiq, nominali4 vertç ir minimali4
emisijos kain4;
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40.6. prlimti sprendim4 konvertuoti bendrovès vienos klases akcijas i kitos, tvifiinti
r<cijq konvefiavimo tvarkos apraS4;

40.7. prrimti sprendim4 keisti bendroves i5leistq tos paðios klases akcijq skaiðiq ir
akcijos nominali4 vertç, nekeiðiant lstatinio kapitalo dydtio;

40.8. prìimti sprendim4 keisti uZdarosios akcines bendroves akcijq sertifikatus i akcijas;

40.9. tvirttnti metiniq finansiniq ataskaitq rinkinf;
40.10. priimti sprendim4 del pelno (nuostoliq) paskirstymo;
40.11. priimti sprendim4 del rezervq sudarymo, naudojimo, sumaZinimo ir naikinimo;
40.12. tvirtinti tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkini, sudaryt4 siekiant priimti sprendim4

del dividendq uZ trumpesninegu finansiniai metai laikotarpi skyrimo;
40.13. priimti sprendim4 del dividendq uZ trumpesni negu finansiniai metai laikotarpi

skyrimo;
40.I 4. priimti sprendim4 i5leisti konvertuojam4sias obligacijas;
40.15. priimti sprendim4 at5aukti visiems akcininkams pirmumo teisç isigyti konlreðios

emi sij o s b endroves akcij q ar konvertuoj amqj r¿ obli gacij q ;

40.16. priimti sprendim4 padidinti istatini kapital4;
40.17. priimti sprendim4 sumaZinti istatini kapital4, i5skynrs LR akciniq bendroviq

istatlmre nustatytas iÈimtis;

40.18. priimti sprendim4 bendrovei isig>'tt savq akcijq;
40.19. priimti sprendim4 del bendrovès reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti

reorganizavimo ar atskyrimo s4lygas, iðsklnus LR akciniq bendroviq istatyrne nustatytas i5imtis;
40 .20. priimti sprendim4 pertvarkyti b endrovç ;

40.2I. priimti sprendim4 del bendrovès restruktürizavimo |moniq restrukt[rizavimo

istat¡rrno nustatytais atvej ais;

40.22. priimti sprendim4 likviduoti bendrovç, at5aukti bendroves likvidavim4, i5sk¡rnrs

LR akcinir¿ bendroviq istat¡rme nustatytas i5imtis;
40.23. rinkti ir at5aukti bendroves likvidatoriq, iSskl.nrs LR akcinir¿ bendroviq istatyrne

nustatytas i5imtis.

41. Visuotinis akcininkq susirinkimas gali sprçsti ir kitus istatuose jo kompetencijai
priskirtus klausimus, jei tai nepriskirta kitq bendroves organq kompetencijai ir jei pagal esmç tai
nera valdymo organ¿ funkcijos.

42. Visuoünis akcininkr¿ susirinkimas analízuoja ir vertina bendroves vadovo pateikt{
medäiagq apie:

42.T . bendrovés veiklos or ganizavim1;

42.2. bendroves finansing büklç;
42.3 . úkines veiklos rezultatus.

43. Visuotiniame akcininkq susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami
akcininkq registravimo s4ra5e. Sia-e s4ra5e turi büti nurodytas balsr¿ skaiðius, kuri kiekvienam
akcininkui suteikia jo turimos akcijos. Si s4ra54 pasira5o susirinkimo pirmininkas ir, jei
renkamas, selffetorius. Bendrove gaii sudarli galimybç akcininkams visuotiniame akcininkq
susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroniniq ry5iq priemonemis. Tam, kad akcininkai galetq

dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkq susirinkime elektroniniq ry5iq priemonemis, gali
buti taikomi tik tie elektroninir+ ry5ir¿ priemoniq naudojimo reikalavimai ir apribojimai,lcurie yra

bútini akcininkq tapatybei nustatyti ir perduodamos informacijos saugumui uztii<rinti, ir tik tuo

atveju, kai jie yra proporcingi Sierns tikslams pasiekti.
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44. Visuotinio akcininkq susirinkimo plotokol4 sura5o ir pasira5o ne veliau kaip per 7
dienas nuo visuotinio akcininkq susirinkimo dienos susirinkirno pirmininkas, ir, jei renkamas,

sekretorius. Visuotiniame akcininkq susirinkime dalyvavç asmenys turi teisç susipaZinti su

protokolu ir per 3 dienas nuo susipaZinimo su juo momento, bet ne veliau kaip per 10 dienq nuo
visuotinio akcininkq susirinkimo dienos ra5tu pateikti savo pastabas ar nuomonç del protokole
i5destytq faktq ir protokolo sura5ymo.

45. Visuotinis akcininkq susirinkirnas i5renka susirinkimo pirminink4 ir sekretoriq.
Sekretorius nerenkamas, jei susirinkime dalyvauja maùiau kaip trys akcininkai. Siuo atveju
akcininkq registravimo s4ra54 ir visuotinio akcininkq susirinkimo protokolq pasira5o kiekvienas i
visuotini akcininkq susirinkim4 atvykçs akcininkas. Pinnininkas ir sekretorius nerenkami, kai
visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo ra5tu. Jei balsavo ra5tu - uZpildytas bendrasis
balsavimo biuletenis bendrovei gali buti perduotas elektroniniì¿ ry5iq priemonemis, jeigu
uZtikrinamas perduodamos informacijos sarlgumas ir galima nustatyti akcininko tapatybç.

46. Prie visuotinio akcininkq susirinkimo protokolo turi bûti pridedama: susirinkime
dalyvavusiq akcininkq registravimo s4ra5as, igaliojimai ir kiti dokument¿i, patvirtinantys asmeml
teisç balsuoti, i5 anksto ra5tu baisavusiq akcininkq bendrieji balsavimo biuleteniai, dokumentai,

irodantys, kaip buvo balsuota elektroniniq ry5iq priemonemis, dokum entai, irodantys, kad
akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkq susirinkirno suðaukim4, pastabos del
protokolo ir protokol4 pasira5iusiq asmenq i5vada del Siq pastabq. Visuotinio akcininkq
susirinkimo, kuriame buvo priimti sprendimai, keiõiantys juridiniq asmenq registro kaupiamus
duomenis apie bendrovç, protokolas fio nuora5as) ar kiti dokumentai lstat¡rmq nustatytais
terminais turi büti pateikiamas juridiniq asmenq registrui. Visuotiniq akcininkq susirinkimq
protokolai ar kiti dokumentai, kuriais iforminti visuotinio akcininkr¿ susirinkimo sprendim ai, yra
oficialus dolcumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Dokumentq ir archyvq istatymo nustatyta tvarka.
Siq dokumentq klastojimas baudZiamas istatymq nustatyta tvarka,

47. Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimai priimami, jeigu dalyvaujanõiq
susirinkime akcininkq yra daugiau kaip I/2 visq balsq skaiðiaus. Jei nera kvorumo, tai ne
anksðiau kaip praejus 14 dienq ir ne veliau kaip praejus 21 dienai nuo neivykusio visuotinio
susirinkimo dienos turi büti su5auktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisç priimti
sprendimus pagal neivykusio susirinkimo darbotvarkç, nesvarbu, kiek akcininkq besusirinktq.
Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai uZ ji gauta daugiau
akcininkq balsq negu prie5.

48. Balsavimas visuotiniame akcininkq susirinkime yra atvkas. Del klausimq, del kuriq
nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria ne maùiau kaip 1/10
balsq visuotiniame akcininkq susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas
visiems akcininkams.

49. Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimai priimami kvalifikuota balsq dauguma,
i5skynrs atvejus, kuriems priimti reikia kvalifikuotos 2/3 ar 314 susirinkime dalyvaujanðiq balsq
daugumos. 213 balsq dauguma bütina, priimant sprendimus:

49.1. keisti bendroves istatus, i5skyrus LR akciniq bendroviq istatyme nustatytas
iSimtis;

, 49.2. nustatyti bendrovès i5leidZiamq akcrjq ldasç, skaiðiq, nominali4 vertç ir minimali4
emisijos kain4;

49.3. padidinti ar sumaZinti istatini kapital4, i5skynrs LR akcinir¿ bendroviq istatlme
nustatytas i5imtis;
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49.4. konverluoti bendroves t,ienos klases akcijas i kitos, tvirtinti akciiq konverlavimo

tvark4;
49.5. keisti uZdarosios akcines bendroves akcijq sertifikatus i akcijas;

49.6. del pelno (nuostoliq) paskirstymo;

49.7. del rezerq sudarymo, naudojimo, sumaZinimo ir naikinimo;
49.8. dêl dividendq uZ trumpesninegu finansiniai metai laikotarpi skyrimo;
49. f . iõleisti konvertuoj am4sias obligacij as ;

49.10. del bendrovês reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo
s4lygq patvirtinimo;

49.1 I. dél bendroves pertvarkyrno;

49.12. del bendroves restruktüri zavimo;
49.13. del bendrovês likvidavimo ir likvidavimo at5aukimo, i5skynrs LR akciniq

bendroviq istatyme nustatytas i5imtis.
50. Ne maZesné kaip 314 balsq dauguma butina priimant sprendim4 at5aukti visiems

akcininkams pitmumo teisç isigyti bendroves i5leidZiamq konkreðios emisijos akcijq ar
bendrovös i Sleidzi amq konkreðio s emi sij o s konvertuoj amqiq obligacij q.

51. Visuotini akcininkq susirinkim4 su5aukia bendroves vadovas, apie jo dat4, viet4 ir
dienofvarkes projekt4 prane5damas viesai dienra5tyje ,,Kauno diena" arba iteikia kiekvienam
akcininkui ra5tu - registruotu lai5lcu ar asmeniSkai pasiraSytinai, ne vèliau kaip likus 2i dienai iki
susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkq susirinkimas gali bUti Saukiamas akcininþ, kuriems
priklausanðios akcijos suteikia daugiau kaip l/2 visq balsr¿ sprendimu, jei susirinkimo su5aukimo
iniciatoriai negavo teigiamo bendroves vadovo sprendimo dêl visuotinio akcininkq susirinkimo
su5aukimo.

52. Visuotinis akcininþ susirinkimas gali büti Saukiamas teismo sprendimu, jeigu:
52.1. eilinis visuotinis akcininkq susirinkimas neivy'ko per 4 mènesius nuo finansiniq

mett¿ pabaigos ir del to i teism4 kreipesi bent vienas bendrovés akcininkas;
52.2. i teism4 kreipesi visuotinio akcininkq susirinkimo suðaukimo iniciatoriai, kad

bendroves vadovas nesu5auke visuotinio akcininkr¿ susirinkimo, kaip reikalaujama LR akciniq
bendroviq istatyme;

52.3. i teism4 kreipesi bent vienas bendroves kreditorius döl to, kad visuotinis akcininkq
susirinkimas nebuvo su5auktas, kai paai5kejo, kad bendroves nuosavas kapitalas tapo maZesnis
kaip 112 istátuose nurodyto istatinio kapitalo dydtio.

53. Eilini visuotini akcininkq susirinkim4 bendrovês vadovas privalo su5aukti kasmet
per 4 menesius nuo finansiniq metq pabaigos.

54. Neeilinio visuotinio akcininkq susirinkimo iniciatyvos teisç turi akcininkai, turintys
ne maZiau kaip l/2 visq balsq. Susirinkimo su5aukimo iniciatoriai pateikia bendrovès vadovui
parai5k4, kurioje nurodomos susirinkimo prieZastys ir tikslai, siülomq sprendimq projektai,
pasiùlymai del susirinkimo darbotvarkês, datos ir vietos. Bendrovés vadovas ûeigu nerandamas
kitoks sprendimas) per 30 dienq nuo parai5kos gavimo dienos privalo suSaukti visuotini
akcininkq susirinkim4. Visuotini akcininkq susirinkim4 susaukti neprivaloma, jei parai5koje
nepateikti reikiami dokumentai.

, 55. Neeilinis visuotinis akcininþ susirinkimas turi büti su5auktas, jeigu:
55.1. bendrovós nuosavas kapitalas tampa maZesnis kaip 1/2 istatuose nurodyto istatinio

kapitalo;

55.2. atsistatydina ar negali toliau eiti pareigr¿ visuotinio akcininkq susirinkimo i5rinktas
bendroves vadovas;
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55.3. audito imone nutraukia sutafti su bendrove ar del kitq prieZasðiq negali patikrinti

bendrovês rnetiniq finansiniq ataskaitq, jeigu auditas prirzalomas pagal istatyrnus ar ,"ra
numatytas istatuose;

55.4. to reikalauja iniciatyvos teisç turìntys akcininkai arba bendroves vadovas;

55.5. to reikia pagal galiojanðius istatymus ar bendroves istatus.
56. Visuotinio akcininkq susirinkirno darbotvarkç rengia bendrovês vadovas ar

institucija, priemusi sprendim4 su5aukti visuotini akcininkq susirinkim4. { susirinkirno
darbotvarkç privaloma itraukti susirinkimo iniciatoriq siülornus klausimus, jeigu Sie klausimai
atitinka visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencij4. Visuotinio akcininkq susirinkimo
darbotvarke gali büti pildoma bendrovés vadovo ar akcininkq, kuriems priklausanðios akcijos
suteikia ne maùiau kaip Il20 visq balsq, siulyrnu. Siülymas papildyi darbotvarkç pateikiamas
ra5tu ar elektroniniq rySiq priemonemis. Siülymas papildyti darbotvarkç gali buti pateiktas ne
veliau kaip likus 14 dienq iki visuotinio akcininkq susirinkimo. Siame punkte nurodyti
bendroves organai ir asmenys gali siülyti naujus sprendimq projektus i susirinkimo darbotvarkç

itrauktais klausimais, papildomus kandidatus i bendrovês organq narius, audito imonç. Jeigu
susirinkimo darbotvarkè, nurodyta pranesime apie Saukiam4 susirinkim4, buvo papildyta, apie
darbotvarkes papildymus akcininkams turi büti prane5ta tokiu pat büdu kaip apie visuotinio
akcininkq susirinkimo su5aukim4, ne vêliau kaip likus 10 dienq iki susirinkimo. Jeigu visuotinio
akcininkq susirinkimo darbotvarkeje numatyta at5aukti bendroves organq narius ar audito imonç,
I darbotvarkç atitinkamai turi buti itraukti naujq nariq rinkimo i Siuos bendroves organus ar
naujos audito imonés rinkimo klausimai. Visuotinis akcininkq susirinkimas neturi teises priimti
sprendimq darbotvarkeje nepaskelbtais klausimais, i5skyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi
akcininkai, kuriems priklausanðios akcijos suteikia balsavimo teisç, ir nè vienas akcininkas
nebalsavo ra5tu. Fakartotiniame visuotiniame akcininkq susirinkime galioja tik neivykusio
susirinkimo darbotvarke. 

:

57. Bendrovés organas ar institucija, priêmç sprendim4 su5aukti visuotini akcininkq
susirinkim4, bendrovès vador,'ui pateikia informacij4 ir dokumentus, reikalingus prane5imui apie
visuotinio akcininkq susirinkimo su5aukim4 parengti. Pranesimas apie visuotinio akcininkq
susirinkimo su5aukim? turi buti vieðai paskelbtas dienra5tyje ,,Kauno diena", arba iteiktas
kiekvienam akcininlcui pasira5ytinai ar i5siqstas registruotu laiSku ne veliau kaip likus 2l dienai
iki susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkq susirinkimas gali büti Saukiamas nesilaikant Siq
terminq, jeigu visi akcininkai, lcuriems priklaïrsanöios akcijos suteikia"balsavimo teisg, su tuo
ra5ti5kai sutinka. Apie dokumentus, patvirtinanðius, kad akcininkams buvo pranesta apie
visuotinio akcininkq susirinkimo su5aukim4, bütina informuoti susirinkimo pradZioje. Jeigu
Saukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkams turi büti prane5ta ta paöia fvarka. Siuo atveju
turi büti prane5ta likus ne vêliau kaip likus 5 dienoms iki Sio susirinkimo dienos.

58. Prane5ime apie visuotinio akcininþ susirinkimo su5aukim4 turi büti nurodyta:
58.1. bendroves pavadinimas, buveinè, ir kodas;

58.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);

58.3. susirinkimo darbotvarke;

58.4. visuotinio akcininkq susirinkimo susaukimo iniciatoriai;
. 58.5. bendrovès organas, asmenys ar institucija, priemç sprendim4 su5aukti visuotini
akcininkq susirinl<im4;

58.6. kai i susirinkimo darbotvarkç itrauktas klausimas del istatinio kapitalo
sumaZinimo, - kapitalo maZinimo tikslas ir numatomas budas.
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58.7. dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkq susirinkime elektroniniq ry5iq

priemonemis tvar"ka, jeigu bendrovê sudaro toki4 galimybç.

58.8. kur gauti sprendimq projektus visuotinio akcininkq susirinkimo darbotvarkes

klausimais, taip pat kitus dokumentus, kurie turi buti pateikti visuotiniam akcininkq

susirinkimui.
59. Iki visuotinio akcininkq susirinkimo likus ne maùiau kaip 10 dienq, akcininkams

turi büti sudaryta galimybe susipaZinti su bendroves turimais dokumentais, susijusiais su

susirinkimo darbotvarke, iskaitant sprendimq projektus bei visuotinio akcininkq susirinkimo

suðaukimo iniciatoriq pateikt4 paraiÈk4 bendrovès vadovui. Jeigu akcininkas ra5tu pageidauja,

bendrovès vadovas ne veliau kaip per 3 dienas nuo ra5ytinio praðymo gavimo visus susirinkimo

sprendimq projektus iteikia akcininkui pasira5ytinai arba i5siunðia registruotu laiSku. Sprendimq

projektuose turi büti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto

iniciatorius pateikê sprendimo projekto pagrindim4, jis turi büti pridetas prie sprendimo projekto.

60. Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimas gali büti apskqstas teismui ne veliau
kaip per 30 dienq nuo dienos, kai asmuo suZinojo arba turejo suZinoti apie jo priemim4 Civilinio
kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais.

Bendrovès vadovas

61. Bendrovês vadovas - direktorius yra vienasmenis bendroves valdymo organas.

Bendroves vadovas turi büti fizinis asmuo, su lcuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovès vadovu
negali büti asmuo, kuris pagal teises aktus neturi teises eiti tokiq pareigq.

62. Bendrovðs vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais,
kitais teises aktais, bendroves istatais, visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimais ir
pareiginiais nuostatais.

63. Bendrovès vadov4 renka ir at5aukia bei atleidùia.i5 pareigq, nustato jo atlyginim4
visuotinis akcininkq susirinkimas. Sutarti su juo pasira5o visuotinio akcininkrl susirinkimo

igaliotas asmuo. Bendrovés vadovo rinkimo (skyrimo) ir at5aukimo tvarka nesiskiria nuo
nurodytosios Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme. Bendroves vadovas pradeda eiti
pareigas nuo jo i5rinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

64. Bendrovés vadovas turi teisg atsistatydinti pateikdamas ra5ytini atsistatydinimo
prane5imq ji iSrinkusiam bendroves organui. Visuotinio akcininkq susirinkimo iSrinlctas

bendroves vadovas turi su5aukti visuotini akcininkq'susirinkim4, i kurio daibotvarkç bütq

itraukti bendroves vadovo at5aukimo ir naujo bendroves vadovo rinkimo klausimai. Jeigu
vadov4 i5rinkçs bendroves organas nepriima sprendimo at5aukti bendroves vadov4, su juo
sudaryta darbo sutartis pasibaigia kit4 dien4 po visuotinio akcininþ susirinkimo, Siam neivykus,
- kit4 dien4 po pakartotinio visuotinio akcininkq susirinkimo dienos.

65. Apie bendrovés vadovo i5rinkim4, atÈaukim4, taip pat darbo sutarties su juo
pasibaigim4 kitais pagrindais, bendroves vadov4 i5rinlcusio bendroves organo igaliotas asmuo ne

veliau karp per 5 dienas privalo praneðti juridiniq asmenq registro tvarkytojui. Jeigu bendroves
vadov4 i5rinkçs visuotinis akcininkq susirinkimas nepriima sprendimo at5aukti atsistatydinimo
praneðim4 pateikusi vadov4, apie darbo sutarties su juo pasibaigim4 juridiniq asmenq tvarkytojui

, prane5a atsistatydinçs bendroves vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinanðius visuotinio
akcininkq susirinkimo su5aukim4, Siam neivykus, - patvirtinanðius ir pakartotinio visuotinio
akcininkq susirinki mo su5aukim4.

66. Bendroves vadovas organizuoja kasdieninç bendroves veikl4, priima i darb4 ir
atleidäia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
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67. Bendroves vadovas veikia bendroves vardu ir turi teisç vienvaldi5kai sudaryti

sandorius. Esant reikalui bendroves vadovas turi teisç i5duoti prokur4 istatymq nustatyta tvarka.

68. Bendroves vadovas privalo laiku pateikti akcininkams bendroves metiniq finansiniq

ataskaitq rinkini, pelno paskirstymo projektq, ben<lrovès metini prane5im4 bei kit4 reikiam4

informacij4.
69. Bendroves vadovas nustato informacij4, kuri laikoma bendrovès komercine

(gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali buti laikoma informacija, kuri

pagal LR akciniq bendroviq istatym4 ir kitus fstatymus turi büti vieSa. Bendroves vadovas

privalo saugoti bendrovðs komercines (gamybines) paslaptis, konfidenciali4 infonnacij4, kurias

suZinojo eidamas Sias pareigas.

70. Bendroves vadovas tvirtina:

70. 1. bendroves veiklos strategij4;

7 0.2. b endrovês valdymo struktür4 ir darbuotojq parei gybes ;

70.3. pareigybes, ikurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

70.4. bendroves filialq ir atstovybiq nuostatus.

71. Bendrovês vadovas priima:

71.1. sprendimus bendrovei tapti kitq juridiniq asmenq steigeja, dalyve;

77.2. sprendimus steigti bendroves filialus ir atstovybes;

71.3. sprendimus del ilgalaikio turto, kurio balansine vertè didesnö kaip ll20 bendroves

istatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaiöiuojama atskirai kiekvienai sandorio

ruSiai),

71.4. sprendimus del ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip ll20 bendroves

istatinio kapitalo, ikeitimo ir hipotekos (skaiðiuojama bendra sandoriq suma),

71.5. sprendimus dêl kitq asmenì+ prievoliq, kuriq suma didesne kaip ll20 bendroves

istatinio kapitalo, ivykdymo laidavimo ar garantavimo,

71.6. sprendimus isigyti ilgalaikio turto uZ kain1, didesnç kaíp ll20 bendroves istatinio
kapitalo;

7I.7. [moniq restruktürizavimo istatl.rno nustatytais atvejais sprendim4

restruktürizuoti bendrovç ;

71.8. kitus LR akciniq bendroviq istatyme, bendroves istatuose ar visuotinio akcininkq

susirinlcimo sprendimuose bendroves vadovo kompetencijai priskirfus sprendimus.

72. Bendrovès vadovas prieí priimdamas 71.3, 71.4,' 71.5, 71.6 ir 71.7 punktuose

nurodylus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkq susirinkimo pritarim4.

73. Bendrovës vadovas, prie5 priimdamas sprendim4 investuoti le5as ar kit4 turt4 i kita
juridini asmenf, turi apie tai praneSti kreditoriams, su kuriais bendrove yra neatsiskaiðiusi per

nustatyt4 termin4, jeigu bendra isiskolinimo suma Siems kreditoriams yra didesne kaip 1/20

bendrovês istatinio kapitalo.

74. Bendrovés vadovas atsako uZ:

T4.I.bendroves veikios orgarizavim4 bei jos tikslq igyvendinim4;
74.2. metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4 ir bendrovès metinio prane5imo

parengim4;

, 74.3. sprendimo del dividendq uZ trumpesni negu finansiniai metai laikotarpi skyrimo
projekto parengim4, tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4 ir tarpinio prane5imo

parengimE, sprendimui del dividendq uZ trumpesni negu finansiniai metai laikotarpi skyrimo
priimti;
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74.4. sutafües su auditoriurni ar audito imone sudarym4, kai auditas privalomas pagal

istatylus ar benciroves istatus;

74.5. inforcnacijos ir dokurnentq pateikim4 visuotiniam akcininkq susirinkimui, LR

akciniq bendroviq istatymo nustatytais atvejais ar jq pra5yrnu;

74.6bendroves dokumentq ir duomenq pateikim4 juridiniq asmenq registro tvarkytojui;

74.7. LR akciniq bendroviq istat¡rme nustatytos informacijos vieS4 paskelbim4

dienra5tyje,,Kauno diena";

7 4.8. informacij os pateikirn4 akcininkams;

74.9. prane5im4 akcininlcams apie svarbiausius ivykius, turinðius reik5mes bendroves

veiklai;
74.10. kitr4 istatymuose bei teises aktuose, taip pat bendroves istatuose ir bendroves

vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytq pareigr¿ vykdym4.

75. Bendroves vadovas atsako uZ akcijq savininkq registravim4 bendrovöje.

76. Kai visas bendrovös akcijas isigyja vienas asmuo arba bendroves visq akcijq

savininkas perleidùia visas ar dali bendroves akcijq kitiems asmenims, bendroves vadovas apie

tai ne veliau kaip per 5 dienas nuo LR akciniq bendroviq istatyrno 14 straipsnio 4 dalyje

nurodyto prane5imo gavimo dienos turi prane5ti juridiniq asmem¿ registro tvarkyojui.
77. Bendroves vadovas turi uZtikrinti, kad auditoriui bütq pateikti visi nurodytam

patikrinimui reikalingi bendrovès dokumentai.

78. Jei bendroves vadovas ar jo pavaduotojas sudare sandori vir5ydamas savo

kompetencij4, normali4 ülcinç nzik4 ir atlilco kitus neteisetus veiksmus ir tuo bendrovei padare

ùaly (iskaitant ir negaut4 peln4) arba del to Sie asmenys gauna tiesiogines ir netiesioginès naudos

bendroves ar jos akcininkq s4skaita, bendrove ir bendroves akcininkas turi teisç teismine tvarka
reikalauti atlyginti del tokio sandorio arba tokiq veiksmq pal'irt4ùa14.

VI. BENDRO\1ES PRANESIMV SKELBIMO TVARKA
79. Bendroves prane5imai apie visuotini akcininkq susirinkim4 skelbiami ðiq istatq 57 ir

58 punktuose nustatyta tvarka.

80. Visuotiniq akcininkr¿ susirinkimq sprendimai ir kiti prane5imai, su kuriais reikia
supaZindinti akcininkus arba kitus asmenis, skelbiami vie5ai dienra5tyje ,,Kauno diena" ar

i5siunðiami registruotu laiSku pa5tu istatymais nustatytais terminais arba iteikiami pasira5ytinai.

Jeigu Saukiamas pakartotinis akcininkq susirinkimas, akcininkai apie susirinkim4 informuojami
ne veliau kaip prieð 5 dienas iki susirinkimo dienos. UZ savalaiki sprendimq ir prane5imq

i5siuntim4 laiku atsako bendroves vadovas.

81. Prane5imai apie numatom4 bendroves reorganizavim4 bei lilcvidavim4 ir kitais

istatymq numatytais atvejais, kada reikia paskelbti vie5ai, skelbiami dienra5tyje ,,I(auno diena".

VII. BENDROVÉS DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO
AKCININKAMS TVARKA

82. Bendroves dokumentai ir kita informacija akcininkams pateikiama Siq fstatq
34 punkte nustatyta tvarka.

83. Akcininkas arba akcininkq grupe, turintys ar valdantys daugiau kaip 112 akcijq ir

þateikç bendrovei jos nustatytos formos ra5ytini isipareigojim4 neatskleisti komercinès
(gamybines) paslapties, turi teisç susipaZinti su visais bendrovös dokumentais.

84. Atsisaklnnas pateikti pra5omus dokumentus turi buti iforminamas ra5tu, jeigu to
reikalauja akcininkas. Ginðus del akcininko teises i informacij4 sprendZia teismas.
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g5. Bendroves dokumentai ar kita infonlacija akcininkarns turi büti pateikiama tik

ap'rokejus 5iq dokumentq ir kitos informacijos pateikimo i5laidas, neimant jokio papildomo

mokesðio.
g6. Akcininkams pateikiamame bendroves akcininkq s4ra5e turi büti nurodyti pagal

paskutinius bendroves turimus duomenis akcininkq vardai, pavardês, juridiniq asmenq

pavadinimai, akcininkams nuosavybes teise priklausanðiq bendrovès vardiniq akcijq skaiðius,

akcininkq adresai korespondencijai'

vur. BENDROVES FILTALV rR ATSTOVVBTV STEIGIM.{S rR VETKLOS
NUTR.AUKIMAS

87. Bendrove gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta

tvarka. Bendrovès filialq ir atstovybiq skaiöius neribojarnas.

88. Filialas yra buveinç furintis bendroves padalinys, kuris gali uZsiimti komercine -

ükine veikla, sudaryti sandorius bei prisiimti isipareigojimus tik pagal bendroves suteikfus

igaliojimus. UZ filialo prievoles bendrove atsako visu savo turfu. Filialas nðra juridinis asmuo.

Filialo veiki4 organizuoja ir vykdo filialo vadovas, kuris igyja teisg atstovauti filialui palaikant

santykius su treðiaisiais asmenims tik fiLial1 iregishavus. Jeigu filialo vadovas sudarydamas

sandorius virËija jam suteiktus igaliojimus, tai nepanaikina bendroves atsakomybes uZ Siuos

sandorius.

89. Atstovybê yra buveing turintis bendroves padalinys, lcuris negali uZsiimti

komercine-ükine veikla, taðiau bendrovès vardu gali sudaryti sandorius pagal suteiktus

igaliojimus. UZ atstovybes prievoles bendrove atsako visu savo turtu. Atstovybe nera juridinis

asmuo. Atstovybes veikl4 organizuoja ir vykdo atstovybes vadovas, lcuris igyja teisç atstovauti

atstovybei palaikant santykius su treðiaisiais asmenimis tik atstovybç iregistralus.

90. Filialo ir atstovybes pavadinime privaio büti bendroves pavadinimas ir Zodis

,,filialas" arba ,,atstovybe". Sprendimq del bendrovés filiah¿ ir atstovybiq steigimo bei jq veiklos

nutraukimo prièmimo tvark4 nustato Sie istatai ir kiti steigimo dokumentai.

91. Filialas ar atstovybe steigiami bendroves vadovo sprendimu, pritarus visuotiniam

akcininkq susirinkimui paprasta balsr¿ dauguma, istatymq nustatyta tvarka. Filialas ir atstovybe

registruojami juridiniq asmenr¿ registre ir laikomi isteigtais nuo jq iregistravimo dienos. Filialas

komercinç-rJkinç veikl4 gali pradeti tik ji iregistravus. Dokumentus, kuriuos reikia pateikti norint

iregistruoti filial4 ar atstovybç, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybe.

92. Filialas ar atstovybe veikia pagalbendrovös vadovo patvirtintus filialo ar atstovybes

nuostatus. Juose turi buti nurodyta:

92.1. bendroves filialo ar atstovybes pavadinimas, kodas ir buveinÖs adresas;

92.2. ñliaIo ar atstovybes pavadinimas ir buveines adresas;

92.3. filialo ar atstovybes veiklos laikotarpis, jei numatoma terminuota veikla yra ;

92.4. filialo ar atstovybes veiklos tikslai;

92.5. filíalo ar atstovybès vadovo fgaliojimai, organas ir jo kompetencija.

93. Filialo ar atstovybes nuostatuose gali büti ir kitq Lietuvos Respublikos istatymams ir

Siems istatams neprie5taraujanðiq nuostatq.

94. Filialo turtas bei jo ukines operacijos itraukiami i atskir4 filialo apskait4 bei balans4

ir i bendroves apskait4 bei finansinç atskaitomybç. Atstovybes turtas itraukiamas i bendroves

apskait4 bei finansinç atskaitomybç.

95. Filialo ar atstovybes veikla gali búti nutraukta, kai:
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95.1. pasib atgia filialo ar atstovybès nuostatuose nustatytas filialo ar atstovybes veiklos

tenninas;
95.2. bendrove priima sprendim4 nutraukti filialo ar atstovybes veikl4;

95'3. likviduojama bendrove'

96. Visuotinio akcininkq susirinkimas, priemus toki sprendim4 nutraukti filialo ar

atstovybes veikl4, paskiria atsakingq asmenf veiklos nutraukimo procedürai atlikti' Apie

sprendim4 nutraukti filialo ar atstovybes veikl4 bendrovê vie5ai skelbia vietos spaudoje' veiklos

nutraukimo procedüra gali búti uabaigfta ne anksðiau kaip po 15 diem¿ nuo paskelbimo'

Atsakingas asmuo, uzbaiggs filialo ar atstovybès veiklos nutraukimo procedür4, suraso veiklos

nutraukimo akt4 ir pateikia dokumentus, reikalingus filialui ar atstovybei isregistruoti. Filialas ir

atstovybe isregistruojami is Lietuvos Respublikos juridiniq asmenr¿ registro, pateikus Lietuvos

Respubliko s Vyri ausyb es nustatytus dokumentus'

IX.ISTATU PAKEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

97. Tikvisuotinis akcininkq susirinkimas 213 susirinkime dalyvaujanðiq balsq dauguma

turi teisç keisti ir papildyti bendroves fstatus (i5skynrs istatymq numatytus kitus atvejus (isimtis).

9g. pakeisti ar papildyti bendrovès fstatai turi büti uZregistruoti Lietuvos Respublikos

juridiniq asmenq registre lstatymq nustatyta tvarka ir terminais.

X. BENDROVTS NNORGANIZAVIMO IR. LIKVIÐAVIMO TVARKA

99. Bendrovç likviduoti ar reorganizuoti turi teisç visuotinis akcininkq susirinkimas

arba teismas Civilinio kodekso nustatytais atvejais'

100. Bendrovès likvidavimas ar reorganizavimas vykdomas Lietuvos Respublikos

akcinir¿ bendroviil lstatymo ir kitq lstatymq nustatyta tvarka.

Vienintelio devynioliktqj q lapkriðio 28 d. sPrendimu Nr. TS-

3 84 sprendimu igaliotas
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