XSTATAT

I.

BENDROJX DALTS

-

Bendrove) yra lmone, kurios

1,

Alccine bendlove Birstono sanatorija "VeISme" (toliau

L

dalis, vadinamas akoijomis,
istalinis kapitalas padalintas i
Lietuvos
Ilendrove savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konsiitucija,

Ilespublikos istatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisds aktais ir Siais fstatais'
juridinis asmuo, Bendroves turtas
Ilerrdrove yra ribotos civiiines atsakomybes privatusis

a

J

jos akcininkq turto. Pagal savo prievoles Bendrove atshko tik savo tuttu'
akeininkai pagalBendroves prievoles atsako tik ta suma, kuriq privalo imoketi

;gra atskir.tas nuo

lBendroves

(ar ineSti turtu) uZ jq pasira5ytas akcijas.
teisini savara{kiskum4'
4. B endrove turi [kini komercini, finansinf , organizacrni bei
Bendrovds buveines adresas: 59542,Bir5tonas, B. Sruogos g. 9.
5,

6.

Bendrovds
Bendroves pavadinimas: Akcine bendrove BirStono sanatorija "ve!sme"'
teisine forma
sutrumpintas pavadinimas: AB Birstono sanatorija "Versme". BendroVes

-

akcine bendrove.
7

lcuriame yra Sie
Bendrove turi savo s4skaitas bankuose, savarankisk4 balans4, antspa
sanatorija
rekvizitai:,,Lietuvos Respublika. Birstonas, Akeine bendrove B r5tono

"Versme".
8.

hnansifliq metq PradZia
Bendrovds finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais:
sausio 1 diena, o finansiniq metq pabaiga

9

Bendrove isteigta neribotam laikui.

-

gruo<lZio 31 diena.

-

1

pagal
1.1. sg Zmoniq sveikirl.a susijusi veikla (medicinine reabilitacija ir sanatorinfls gydymas

veiklos licencijoje nurodyus profilius);

11.2 vie5budiai;
I J.3, restoranat;

11.4, barai;
1

1.5. vrrlgyklos ir pamo5tq valgiq tiekimas;

1

1.6. farmacijos ir medicinos prekiq, kosmetikos ir tualeto reikmenrl maZmonine prekyba;

1

1.7. kelionirl agenttrq ir kelioniq organrzatott4 veikla; kitos, niekur kitur nfpriskirtos,

ttristams teikiarno
11.8.
1

s paslaugo

s;

poilsio organizavimo, kultflrine ir sportine veikla;

1.9. kitq paslaugtl veikla.

III. BENDROVES ISTATINIO KAI'ITALO DYDIS
12. Bendroves istatirrio kapitalo dydis

yra lygus visq pasiraSytq bendroveb akcijq nominaliq

verdiu sumai.
13. Berndroves fstatimio

kapitalo dydis

-

3 913 204,03 Eur (Trys

tr1,lika trlkstandiq du Simtai keturi eurai ir trys euro centai).
14. Bendroves

istatinis kapitalas gali

b[ti didinamas,

tnaLinamas bei kpidiama

jo

sudetis

Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo nustatyta tvarka.

JU SKAICIUS PAGAL KLASH',S, NOMINALI
VERTE IR SUTEIKIAMOS TEISIIS

IV. AKCIJU SKAIdIUS, TAIP PAT

15,Bendroves akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos ira5ais akclninkq asmeninese
vertybiniq popieriq s4skaitose, kurios tvarkomos vertybiniq popieriq rink4
re

glamentuoj andiq teise s aktq nustatyta tvarka'

16. Bendroves akcijos yra paprastosios vardines (toliau
17. Bendroves

istatinis kapitalas padalintas

i

-

akcijos).

13 493 807 (Trylika milijonq keturis Simtus

devyniasdesimt tris ttkstandius a5tuonis Simtus septynias) paprast4silrs vardines akcijas,

krrriq vienos akcijos nominali verte yra 0,29 Tiur (dvideSimt devyni euro centai). Visq
akcrjq nominalios vertds ir suteikiamos teises yra vienodos'
18. Bendroves akcija

18.1.
18.2,

jos savininkui suteikia tokias teises:

gauti Bendroves pelno dali (dividend4);
gauti likviduojamos Bendroves turto dali;

nemokamai gauti Bendroves akcijq, jei Bendroves istatinis kapitalas didinamas i5

18.3.

Bendroves le5q, i$skyrus Lietuvos Respublikos akcininkq bendroviq i{tatyme nustatylus
atvejus;

plrmumo teise lslgytr Bendroves rsleldziarrU aKsijr+, issKyrus alJeii' hai viruvtiniu
akcininkq susirilkimas Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq isrtatymo nustatlta

l8.rl.,

tvarka nusprendZia 5i4 teisg visiems akcininkams at5aukti;

18.jt.

skolindamasi i5
fstatymq nustatytais bfldais skolinti Bendrovei, tadiau l]endrov$,
savo akcininkq, neturi teises ikeisti akcininkarns savo turto. Bendrdvei skolinantis i5

akcininko, paltrkanos negali virsy.ti paskolos davejo gyvenamojoje ar verslo vietoje
esandiq komercirriq bankq vidutines palUkanq normos, galiojusios paskolos sutarlies

ir

sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei

akcininkams draudiliama susitarti del

didesniq paltikanq dydZio;

18.,6. dalyvauti Ilendroves visuotiniuose akcininkq susirinkimuose;
18.7. balsuoti Eiendroves visuotiniuose akcininkq susirinkimuope pagal akcrjq
suteikiamas teises. Bendrovds akcija visuotiniame akcininkrtr susirinklime suteikia vien4
bals4;

18.8.

gauti Lietuvos R.espublikos akciniq bendroviq istatyme nurodl't4 informacij4 apie

Ilendrove:

kreiptis I t.eism4 su ieskiniu, pra5ydami atlyginti Bendrovei LaIq,kwi susidare del
Ilendroves vadovo ir valdybos nariq pareigq, nustatyttl Liietuvos Respublikos teisds

18.9.

aktuose, Bendroves istatuose, nevykdymo

ar netinkamo vykdynlo, taip pat kitais

istatymq nustat'y'tais atvej ais;
18 10. palikti akcrj4 (akcijas) testamentu vienam ar keliems asmenims;
1

8 ,1

1

. perleisti

akcrj 4 (akcij as)

kito asmens ar kitq a.smenq nuosavyben;

lg.I2. igalioti kit4 asmeni balsuoti uZ ji visuotiniuose akcininkq susirit'rkimuose ar atlikti
kitus teisinius veiksmus;
18.13. teikti pasiulymus Bendroves veiklos klausimais;
18.14. kitas Lietuvos Respublikos teises aktq suteiktas teises.
19.

Bendroves akcrjq suteikiamos teises igyvendinamos Lietuvos RQspublikos akciniq
bendroviq istatymo ir 5iq istatq nustatlta tvarka.

20. Bendroves akcrLjq suteikiamos teises negali

buti ribojarnos

Bendroves visuotinio

al<cininkq susirinkimo nutarimais ar kitq Bendroves organq sprendirnais,

jei tokia

teise

nesuteikta Lietuvos Respublikos istatymais ar teismo sprendimu.

21.Akcijq pasiraSl,p4

ir jq

apmokejim4 reglarnentuoja Lieluvos RBspublikos akciniq

bendroviq atitinkamai 44 ir 45 straipsniar.

V" VISUOTINIO AKCININKU SUSIRINKIMO
KOMPETENCIJA, JO SAUKIMO TVARKA
22. Visuotinis akcininkq susirinkimas turi i5imtinq teisg:
22.\. keisti llendroves lstatus, isskyrus Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq
f

statymo nustatYtas i5imtis

;

22.,2. rinkti Benclroves stebetojq tarybos narius, at5aukti stebetojq tatybq ar jos narius;
22.'.). rinkti ir atlaukti audito imonE, nustatyti audito paslaugq apmokejimo s4lygas;
22.,+. nustatyti Bendroves i5leidZiamq akcrjrl klasE, skaidiq, nominali4 vertq ir minimali4
emisijos kain4;

priimti splendim4 konvertuoti Bendroves vienos klasds akcijris i kitos, tvirtinti

22.5.

akcrjq konvertavimo tvark4;

22.6.
22.7.
22.8.
22.g.

tvirtinti Bendroves meting finansing atskaitomybg ir Berrdroves rreiklos

ataskaitQ;

priimti sprendim4 del pelno (nuostoliq) paskirstymo;
priimti sprendim4 del rezervq sudarymo, naudojimo, sumaZinim0 ir naikinimo;
priimti sprendim4 isleisti konvertuojam4sias obligacijas;

priimti sprendim4 at$aukti visiems Bendroves akcininkams pirrpumo teisq isigl.ti

22.10"

konkredios emisij os Bendroves akcrjq ar konvertuoj amqjq obligacijrfl;

22.11. priimti sprendim4 padidinti istatinf kapital4;

priimti sprendim4 sumaZinti istatini kapital4, i5skyrus Liertuvos Res publikos akciniq

22,.12.

bendroviq istatymo nustatytas i5imtis

;

22,73. priimti sprendim4 Bendrovei fsigyti savq akcijq;
22.14.

priimti

sprendim4

del Bendroves reorganizavimo ar atskyrimo ir

patvirtinti

reorganizavimo ar atskyrimo s4lygas;

22) 5 . priimti sprendim4 pertvarkyti Bendrovq
22.1

;

6. priimti sprendim4 restruktlrizuoti Bendrovg;

22.17.

priimti sprendim4 likviduoti Bendrovg, at5aukti Bendroves lik]vidavim4,
Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme nustatl'tas isimtis

22.IE. rinkti

ir atsaukti Bendroves likvidatoriq,

i5skyrus

i

i5skyrus Lietuvos RBspublikos akciniq

bendroviq istatyme nustatytas i5imtis.
23. Visuotinis akcininkq susirinkimas turi teisg:
ar paai5kinimus del Siq
ipareigoti valdyb4 ar Bendroves vadov4 pateikti ataskaitas
jq priimtq
Bendroves valdymo organrl tam tikro laikotarpio veiklos, korpkrediq

23.1.

sprendimq ir pan.;

pasiulymus ar nuomonq konkrediu
ipareigoti valdyb4 ar Bendroves vadovq pateikti
visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencij ai priskirtu klausrimu;

23.2:..

23.3i.

ipareigoti valdyb4 ar Bendroves vadov4 vykdyti

jq

kompefencijai priskirtas

funkcijas bei atlikti atitinkamus veiksmus.
24. Visuotinis akcinirrkq susirinkimas, sprgsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, turi

ir kitas Lietuvos Itespublikos istatymuose ir Siuose istatuose nusta[tas teises'
25. Visuotinis akcininkq susirinkimas neturi teises valdybai ar Bendroveb vadovui pavesti
spr:gsti

visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencijai priklausandiq klhusimq.

26. Visuotiniai akcininkq susirinkimai (eiliniai

ir neeiliniai) Saukimai Lie{uvos Respublikos

akciniq bendroviq istatymo ir Siq istatr4 nustatytais atvejais ir tvarka.
27. Eillinis visuotinis akcininkq susirinkimas turi ivykti kasmet ne veliau kpip per 4 mdnesius
nuo finansiniq metq pabaigos.
28. Neeilinis visuotinis akcininkq susirinkimas turi

2g.I.

btti

Saukiamas, jeigu:

Bendroves nuosavas kapitalas tampa maZesnis kaip

kapitalo

ir

ll2

Bpndroves istatinio

Sis klausimas nebuvo svarstl'tas eiliniame visuotiniame akcininkq

susirinkime;

28.2.

stebetojq tarybos nariq lieka maLiau kaip 3;

audito inxrne nutraukia sutartf su Bendrove ar del kitq prieZasdflq negali patikrinti
Ilendroves metines finansines atskaitomybes, jei auditas privalomas pagal Lietuvos

2g.3.

Itespublikos akciniq bendroviq fstatym4 ir Siuos fstalus;

28,4.

to reikalarrja visuotinio akcininkq susirinkimo su5aukimo iniciatyvos teisq turintys

erkcininkai, stebetoj q taryba, valdyba;

2g'5.

su5aukti visuotini akcininkq susirinkim4 reikia paga! Lietuvos Respublikos

istatymus ar Bendroves istatus.
29. Visuotinis akcininkq susirinkimas Saukiamas teismo sprendimu, jeigu:

2g.1.

eilinis visuotinis akcininkq susirinkimas neivyko per 4 mene$ius nuo finansiniq

rnetq pabaigos

il

del to i teism4 kreipesi bent vienas Bendroves akcininkas;

29.2. I teism4 kreipesi visuotinio akcininkq

susirinkimo su5aukimb iniciatyvos teisq

1urintys asmenys ar Bendroves organai, kad valdyba ar Lietuvos Riespublikos akciniq

bendroviq istatymo numatltais atvejais Bendrovds vadovas ne$u5auke visuotinio
akcininkq susirinkimo;

29.3. i

teism4 kreipesi visuotinio akcininkq susirinkimo siu5aukimo iniciatoriai, kad

pateikus parai5k4 valdyba

ar Bendroves vadovas

nesu5auke vi$uotinio akcininkq

susirinkimo, kaip reikalaujamapagal Lietuvos Respublikos akciniq ibendroviq istatymo
23 straipsni;

29.21.

iteism4 kreipesi bent vienas Bendroves kreditorius del to, kad vibuotinis akcininkq
susirinkimas nebuvo su5auktas, kai paai5kejo, kad Bendrovds nuosa{tas kapitalas tapo

maZesnis kaip

J0.

Il2

istatuose nurodlto istatinio kapitalo dydZio.

visuotinio aKclnlnKq susirinKimo susauKimo iniciaryvos leisq ruri sreDgrojr] mryDa,
valdyba

ir

Bendr,oves akcininkai, kuriems priklausandios Bendroves dkcijos suteikia ne

mavliaukaip 1/10 visq balsq.
31.

Visuotinis akcininkq susirinkimas Saukiamas valdybos arba Siq istatq 32 punkte
Bendroves vadovo sprendimu, i5skyrus Lietwos Respublikos

nu:rodyais atvejzLis -

akciniq bendroviq istatyme nustatytus atvejus.
32. Visuotinis akcininkq susirinkimas Saukiamas Bendroves vadovo sprendimu, kai:

32.1.
32:2.

yra ne daugiau kaip puse istatuose nurodyto valdybos nariq skaidiaus, arba

Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo nustatytais atVejais ir terminais

Bendroves valdyba nesu5aukia visuotinio akcininkq susirinkirno.
33. Jei Bendroves valdyba

ar Siuose istatuose nurodyais atvejais - Bpndrovds

vadovas

neprieme sprendimo su5aukti per 10 dienq nuo Siq istatq 34 punkte nltrodytos parai5kos

gavimo dienos visuotini akcininkq susirinkim4, visuotinis alccininkq susirinkimas gali

blti

Saukiamas akcininkq, kuriems priklausandios akcijos suteikia daugiau

kaip 1/2 visq

balsq, sprendimu.
34. Visuotinio akcininkq susirinkimo su5aukimo iniciatoriai valdybai (ar Silu istatq nurodyais

at'rejais

- Bendroves

vadovui) pateikia paraiSk4, kurioje turi bDti nurodytos susirinkimo

su5aukimo prieZastys ir tikslai, pateikti pasirllymai del susirinl..imo daribotvarkes, datos ir

vietos, sifllomq sprendimq projektai. Visuotinis akcininkq susirinkirrnas turi ivykti ne
veliau kaip per 40 dienq nuo parai5kos gavimo dienos. Visuotini akcininkq susirinkim4
suSaukti neprivalloma,

jei parui5ka neatitinka visq Sioje dalyje nustatltq reikalavimq ir

nepateikti reikiarni dokumentai arba si[lomi darbotvarkes klausimai nqatitinka visuotinio
ak

cininkq susirinkimo kompetencij os.

35. Jeigu visuotinis akcininkq susirinkimas neivyksta,

turi bUti su5a\,rktas

pakartotinis

visuotinis akcinirrkq susirinkimas.
36. Visuotinio akcininkq susirinkimo darbotvarkg rengia Bendroves valdj'ba ar Siq 1statt432

punkte nustatytais atvejais

-

Bendroves vadovas. Kai visuotinis akcipinkq susirinkimas

ir karlu su kitais nustatytais
teismui asmuo ar asmenys, kurie kreiPesi i teism4 del

Saukiamas teismo sprendimu, darbotvarkE parengti
dokumentais

turi pateikti

visuotinio akcininkq susirinkimo su5aukimo. Visuotinio akcininkq susirinkimo iniciatoriq

siglomus klausirnus privaloma itraukti

i

susirinkimo darbotvarkg, jeigu Sie klausimai

atitinka visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencij4. Visuotinio akoininkq susirinkimo

darbotvark

e ga\ buti papildoma

stebetojq tarybos, valdybos, tztrp pat akcininkq, kuriems

kaip 1/10 visq baisq, sl[lymu. Sifllymas
papildyi darbotvarkg gali bUti pateiktas ne veliau kaip likus 15 diQnq iki visuotinio
priklausandios akcijos suteikia ne maZiau

akcininkq susirinkimo. Kartu su sifrlymu turi bflti pateikti sprendimq pfoJeKtal slulomais
klausimais. Siame punkte nurodyti Bendroves organai

ir

asmenys

b4 kuriuo metu iki

visuotinio akcininkq susirinkimo ar susirinkimo metu gali si[lyti naujus sprendimq
prcrjektus i susirinkimo darbotvarkg itrauktais klausimais, papildo{nus kandidatus i
Bendrovds organq narius, audito

imong. Jeigu visuotiniio akcininkq

susirinkimo

jos
da:rbotvarke, nurodl.ta praneSime apie Saukiam4 susirinkim4, buvo pakeista, apie
pasikeitimus akcininkams turi b[ti pranesta tokiu pat bfldu kaip apie viSuotinio akcininkq

susirinkimo su$aukim4, ne veliau kaip

iikus 10 dienq iki visirotinio

akcininkq

susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkq susirinkimo darbot'varkeje [rumatlta at5aukti
Bendrovds orgail+ narius ar audito imong, i darbotvarkg atitinkamaf turi bUti itraukti

naujq nariq rinkimo

i

Siuos Bendroves organus

ar naujos audito fmones rinkimo

klausimai. Pakarlotiname visuotiniame akcininkq susirinkirne galidja

tik

neivykusio

visuotinio akcininkq susirinkimo darbotvarke.

valdyba, Bendrovds vadovas, asmenys ar institucija, priemq sprendimq
su5aukti visuotini akcininkq susirinkim4, pateikia Bendrovei informacij4 ir dokumentus,
reikalingus pranesimui apie visuotinio akcininkq susirink-imo su5aukim4 parengti'

37. Bendroves

Pranesime apie visuotinio akcininkq susirinkimo su5aukim4 turi

-

blti:

Bendroves pavadavimas, kodas, buveind;

susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
susirinkimo apskaitos diena;
susirinkimodarbotvarke;
visuotinio akcininkq susirinkimo susaukimo iniciatoriai;
Bendrovds organas, asmenys ar institucija, pridmg sprendimp su5aukti visuotini

akcininkq susirinkim4;

-

istatinio kapitalo maZinimo tikslas

ir

numatomas b[das,

kai

i

susirinkimo

darbotvarkg itrauktas klausimas del istatinio kapitalo sumaZinimo.
38. pranesimas apie visuotinio akcininkq susirinkimo su5aukim4

turi b[ti vie5ai paskelbtas

,,Respublika" arba iteiktas kiekvienam akcininkui paslra5yti ar i5siqstas
registruotu laiSkg ne veliau kaip likus 30 dienq iki visuotinio akoininkq susirinkimo
laLikr.a5tyje

dienos.
39,. Jeigu

visuotinis akcininkq susirinkimas neivyksta, apie pakartotini akcininkq susirinkim4

akcininkams turi bfiti pranesta Siq istatq 38 punkte nustatytu bldu ne veliau kaip likus

5

iki 5io visuotinio

akcininkq susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis
akcininkq susirinkimas Saukiamas ne ank5diau kaip praejus 5 dienoms ir ne veliau kaip
dienoms

pra.ejus 30 dienq nuo neivykusio visuotinio akcininkq susirinkirno dienos.

40. visuotinis akcinintfll suslrlnKlmas gali buri SauKiamas nesilaihal]t 5ir1 istarq 3B

punktuose nustat).tU terminq, jeigu

ir

32

visi akcininkai, kuriems priklausandios akcijos

suteikia balsavimo teisg, su tuo ra5ti5kai sutinka.

41.Apie dokumentus, patvirtinandius, kad akcininkams buvo pranesta apie visuotinio
akcininkq susirinkimo su5aukim4, butina informuoti susirinkim o pradZigj

e.

likus 10 dienq iki visuotinio akcininkq susirinkimo akdininkams turi b[ti
surlaryta galimybe susipaZinti su Bendroves turimais doJl<umentais, susijusiais su
susirinkimo darbotvarke, isk.aitant sprendimq projektus bei visrLrotinio akcininkq

42. Ner veliau kaip

susirinkimo su$aukimo iniciatoriq pateikt4 parai5k4 valdybai ar Siq istatq 32 punkte
nustatytais atvejais

-

Bendroves vadovui. Jeigu akcininkas ra5tu pagdidauja, Bendroves

vadovas ne veliau kaip per 3 dienas nuo ra5ti5ko pra5ymo gavimo visus susirinkimo

sprendimq projektus iteikia akcininkui pasira5ytinai ar i5siundia t'egistruotu lai5ku.
Sprendimq projektuose turi btti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo
projekto iniciatorius pateike sprendimo projekto paai5kinimus, Sie turi bUti prideti prie
sprendimo projekto.

jame
43. Visuotinis akcininkq susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas fvykusiu, kai

dalyvauja akcininkai, kuriems priklausandios akcijos suteili<ia daugiau kaip 1/2 visq
balsq. Nustadius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei

kvorumo ndra, visuotinis akcininkq susirinkimas laikomas neivykusiu ir turi bflti
su5auktas pakartotinis visuotinis akcininkq susirinkimas, kuris turi teisE priimti
sprendimus tik pagal neivykusio susirinkimo darbotvarkg ir huriam notaikomas kvorumo
reikalavimas.
44, Kiekvienas visuotinis akcininkq susirinkimas

sekretoriq. Sekretoriaus galima nerinkti,
dalyvauja maLiau kaip

3

turi i5rinkti susirinkimo priminink4 ir

j"i

visuotiniame akcininkq susirinkime

akcininkai. Pirmininkas

ir

sekretorius nerenkami,

kai visi

susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo ra5tu. VisuotiLnio akcininkq susirinkimo
in.spektorius nenumatomas.

45. Balsavimas visuotiniame akcininkq susirinkirne

yra atviras. Slaptps balsavimas yra

privalomas visiems akcininkams tais klausimais, del kuriq nors vienas akcininkas
pageidauja slapto balsavimo

ir jeigu tam pritaria

akcinink.ai, kuri0ms priklausandios

al<cijos suteikia ne maLiau kaip 1/10 balsq Siame visuotiniame akcininkq susirinkime.

Akcininko teise balsuoti ra5tu nustatoma vadovaujantis Lietr,rvos Respublikos akciniq
bendroviq istatymo nustatyta tvarka.
46. Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai uZ

ji gauta daugiau

akoininkq balsr+ negu pnes, jelgu Lietuvos Respublil{os aKcilxlq bendrovil+ lstalymas ar
Sie Bendroves istatai nenustato didesnes daugumos.

47. Visuotinis akcininkq susirinkimas kvalifikuota balsq dauguma, kuri nQgali bUti maZesne
kaip:

47.1.

2/3 visq susirinkime clalyvaujandiq akcininkq akcrjq suteikiamq balsq, priima

sprendimus:

4l.I.t.

keisti Bendroves istatus, i5skyrus Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme
nustatytas i5imtis;

47.1.2. nustatyti Bendrovds i5leidZiamq akcrjq klasE, skaidiq, norninali4 vertg

ir minimali4

emisijos kain4;

47.I.3.konvertuoti Bendroves vienos klases akcijas

i

kitos, tvirtinti akorjq konvertavimo

tvark4;
47.1.4. del pelno (nuostoliq) paskirstymo;
47.1.5. del rezervq sudarymo, naudojimo, sumaZinimo ir naikinimo;
47 .1 .6.
47

i5leisti konvertuoj am4sias obligacij as;

.l.7 . padidinti istatini kapital4;

47.1.8. sumaZinti istatini kapitalq, i5skyrus Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme
nustatytas iSimtis;
47 .1.9.

47.1
47

del Bendroves reorganrzavrmo ar atskyrimo ir jq s?lygq pat.virtinimp;

10.

.I.II.

del Bendroves pertvarkymo;
del Bendrovds restruktiirizavimo;

4l.LI2. del

Bendrovds likvidavimo

ir

likvidavimo atiaul<imo, i5skyrus Lietuvos

Respublikos akciniq bendroviq f statyme nustatytas i5imtis;

47.2.

3/4 visq visuotiniame akcininkq susirinkime dalyvaujandiq ir furindiq balsavimo

teisg sprendLiant 5i klausim4 akcininkq akcrjq suteikiamq balsq, priinramas sprendimas
at5aukti visiems akcininkams pirmumo teisg isigyti Bendroves i5leidZiamq konkredios

emisijos akcrjq

ar

Bendroves i5leidZiamq konkredios emisijos konvertuojamqjq

obligacijq.
48.

Visuotinis akcininkq susirinkimas neturi teises priimti sprendipq darbotvarkeje
nepaskelbtais klausimais, iSskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi aftcininkai, kuriems
priklausandios akcijos suteikia balsavimo teisg ir nd vienas akcininkas trebalsavo ra5tu.

49. Ki1.i visuotiniq akcininkq susirinkimq pravedimo,

jq

dokumentq iforminimo klausimai

nagrinejami pagal Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme nuStatyt4 tvark4.

Vlt. KITI BENDROVES ORGANAI, JV I(OMPBTENCIJA, Srg onsANV NAKIV
RINKIMO IR ATSAUKIMO TVARKA
50.

Kiti Bendroves organai:

50.1.
50|.2.
50.3.

kolegialus prieZiflros organas - stebetojq taryba;
kolegialus valdymo organas

- valdyba;

vienasmenis valdymo organas

-

Bendrovds vadovas (direktorius). Kiekybinis

atstovavimas Bendrovei nenustatomas.

50.3.1.Bendroves vadovas (direktorius) priimamas I darb4 5 (penkiq) metq kadencijai' Tas
pats asmuo Bendrovds vadovu gali

bfti

renkamas ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas

i5 eiles.

50.3.2.Pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendrovds vadovas gali

bffi

renkamas antrajai

5

(penkiq) metq kadencijai, atsiZvelgiant i tai, ar Bendrovd Vadovo pirmosios
kadencijos laikotarpiu pasieke visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendroves pasiektq
veiklos tikstq atitiktis

jai

nustatytiems veiklos tikslams vertinama Savivaldybes

tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antraiai kadencijai, Bendroves

vadovas

at5aukiamas i5 pareigq.

50.3.3. Jei Bendrovds vadovas buvo iSrinktas Bendroves valdybos nafiu, at5aukus
pareigq,

jis

at5aukiamas

ji

i5

ir i5 valdybos nariq'

51 Stebetojq tarybos nariq skaidius yra 5. Ji renkama 4 metrl laikotarpiui.
52,Yaldybos nariq skaidius yra 5. Ji renkama 4 metq laikotarpiui.
53, Siame skyriuje nurodytq Bendrovds organrl kornpetenctja, jr+ nariq rirrkimo

ir at5aukimo

tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme.

VII. BENDROVES PRANESIMU SKELBIMO TVARKA
S4. Siq istatq 55 punkte nustatyta tvarka prane5ama apie:

54.I.
54.2.

numatom4 visuotini akcininkq susirinkim4 ir jo darbotvarkg;

priimt4 visuotinio akcininkq susirinkimo nutarim4 didinti istatini kapital4

papildomais ina5ais

ir akcininkq pirmumo teises isigyti naujq Bendrovds akcrjq

fgyvendinimo galimybes;

54.3.
54.4.

istatinio kapitalo padidinim4 ar sumaLinrm1;
Bendrovdsreorganizavimq;

l0

54.5.
54.6,
54.7.

Bendroveslikvidavimq;
Bendrovds tapimq asociacijos ar konsorciLtmo nare;

kitus fvykius bei informacij4, kuriq prane5imas akcininkui numatytas pagal

Lietuvos KespubliKos aKciniq belldrovitl israrymq ar Siuss istatus.

55. Apie Siq istatq 54 punkte numatl'tus fvykius Bendroves akcininkams prane5ama
laikra$tyje ,,Respublika". Reikiamu atveju gali brlti prane5ta pasira5l'tidai arba registruotu
lai5ku. Registruoti laiSkai siundiami akcininko nurodytu (akcininkq

ir akcijq apskaitos

dokumentuose uZfiksuotu) adresu.

apie istatinio kapitalo padidinim4 i5 Bendroves le5q arba istatinio kapitalo
sumaZinim4, kiekvienam akcininkui turi bUti nurodyta (registruotu lai5ku), kaip po Sio

56. Pranesant

ivykio pasikeite jo turimas Bendroves akcrjq paketas.
57,

Apie numatom4 visuotini akcininkq susirinkim4 pranesama ne veliaq kaip 30 dienq iki
numatytos visuotinio akcininkq susirinkimo dienos, i5skyrus Lietuvos Respublikos teises
ak1uose numatytus atvejus.

Apie kitus fvykius turi briti pranesama Siq istatq 55

ir

56

punktuose nustatyta tvarka ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo fakto atsiradimo.
58, Prane$ant registruotu lai5ku, laikoma, kad pranebta registruoto lai5ko i$siuntimo dien4.
59. Bendroves

skelbimq lentoje, buveines patalpose, skelbiama apie Siq istatq 54 punkte

nrrstatytus ivykius ir informacija, jei Bendroves vadovas akcininkq infprmavimo funkcijq
r,ykdym4 pavede kitam Bendroves darbuotojui (nurodoma Sio darbuotojo pareigos,

kabineto numeris, darbo laikas kada
pa5to adresas

ir

ji

galima surasti, telefono nurneris, elektroninio

pan.). Skelbimq lentoje skelbiami

kiti

prane5imdi bei informacija,

skelbtini Bendroves vadovo sprendimu.

60.rJZ Bendroves praneSimq skelbim4 atsako Bendroves vadovas, i5skyrus Lietuvos
Respublikos teises aktuose

ir

Siuose fstatuose nustatytus atvejus. Bendroves vadovas Sias

fgnkcijas gali vykdyti asmeni5kai arba pavesti kitam Bendroves administracijos
darbuotojui.
61.

Bendroves prane5imai
R.espublikos istatymq

62". J<>i

jos

kreditoriams

ir

kitiems asmenims vykdomi Lietuvos

ir Bendroves sutardiq nustatytais atvejais ir tvarka.

kuriam nors Bendroves pranesimui privalomas vie5as skelbimas,

jis

spausdinamas

laikraStyj e,,Respublika".

VIII. BENDROVES DOKUMENTU IR KI'IOS INFORMACIJOS PATEIKIMO
AKCININKAMS TVARKA
63i.

hkcininkui ra5tu pareikalavus, Bendrove ne veliau kaip per 7 die4s nuo reikalavimo
gavimo dienos sudaro akcininkui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikia kopijas Siq
11

dokumentq: Bendroves istatq, metines finansines atskaitomybes ataskaitq, Bendrovds
veiklos ataskaitq, auditoriaus i5vadq bei audito ataskaitq, visuotiniq akcininkq

susirinkimq protokolq

ar kitq

dokumentq, kuriais iforminti visuotinio akcininkq

Susirinl(imo Splendimai, aK0ininKq S4rastl, Slgbslojr+ larybos paoiulyrnq or otoilivpifirr1

visuotiniams akcininkq susirinkimams, stebetojq tarybos
Bendroves dokumentq, kurie turi

bfti

ir

valdybos nariq s4ra5q, kitq

vieSi pagal istatymus, taip pat stebetojq tarybos ar

valdybos posedZiq protokolq ar kitq dokumentq, kuriais iforminti Siq Bendroves orgam+

sprendimai,

jei

Siuose dokumentuose ndra komercines (gamybines) paslapties.

Akcininkas arba akcininkq grupe, turintys ar valdantys daugiau kaip I'12 akcrjq ir pateikg

jos

nustatytos formos ra5ytini isipareigojim4 neatskleisti komercines
(gamybines) paslapties, turi teisg susipaZinti su visais Bendrovds dokumentais.

Bgndrovei

Atsisakym4 pateikti dokumentus Bendrove

turi iforminti ra5tu, jeigu akcininkas to

pareikalauja. Gindus del akcininko teises i informacij4 sprendZia teismas.
64, Bendroves dokumentai,

jq kopijos ar kita informacija akcininkams turi blti

pateikiama

neratlygintinai.
65, Akcininkams pateikiamame Bendroves akcininkq s4ra5e

turi bdti nurodyti

pagal

paskutinius Bendrovds turimus duomenis akcininkq vardai, pavardeq, juridiniq asmeml

pavadinimai, akcininkams nuosavybes teise priklausandiq Bendrovps vardiniq akcrjq
skaidius, akcininkq adresai korespondencij ai'

66.Krta,Sioje dalyje nenurodya informacija pateikiama akcininkams Ligtuvos Respublikos
teises aktq nustatyta tvarka.

IX. SPRBNDIMU DEL BENDROVES FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMO BEI
JU VEIKLOS NUTN,q.UKIMO PRIEMIMO TVARKA, BENDROVES FILIALU
IR ATSTOVYBIV VADOVU SKYRIMO IR ATSAUKIMO TVARKA
67. Bendrove

gali steigti filialus ir atstovybes tiek Lietuvos Respublikoje, tiek uZsienio

valstybese. Bendroves frlialq ir atstovybiq skaidius neribojamas.
68t. Sprendim4

del Bendroves filialo ar atstovybes steigimo ir

jo veiklos nutraukimo priima

valdyba. Valdyba tvirtina Bendrovds filialo ar atstovybds nuostatus. Bendroves filialo ar
atstovybes nuostatq projekt4 rengia

ir

valdybai tvirtinti teikia Bendrovds vadovas'

Patvirtinus filialo ar atstovybds nuostatus, skiriamas filialo ar atstovybds vadovas, kuris
registruoja filial4 ir organizuoja jo veikl4. Bendroves filialo ar atstovybes vadov4 skiria ir
atsaukia Bendroves vadovas, nepaZeisdamas Lietuvos Respublikos teises aktq

ir

Siq istatq

nustatytos tvarkos.
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69. Priemus sprendim4 nutraukti filialo ar atstovybes veikl4, valdyba turi paskirti atsaking4
asrneni veiklos nutraukimo procedfirai atlikti.

x.

BENDK.OYES ISTATV rfErrrIYIO TYARITA

70. Sprendimus del istatq keitimo priima visuotinis akcininkq susirinkimas ne maZesne kaip

213

visq susirinkime dalyvaujandiq akcininkq akcrjq suteikiamq balsq

dauguma.

Visuotiniam akcininkq susirinkimui priemus sprendim4 pakeisti Bendroves istatus,
sura5omas visas pakeistq fstatq tekstas ir po juo pasira5o visuotinio akcininkq susirinkimo
igaliotas asmuo.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
71. {statai isigalioja nuo

jq

iregistravimo juridiniq asmenq registre Lietuvos Respublikos

teises aktq nustatyta tvarka.

72.Esant neatitikimq tarp Lietuvos Respublikos teises aktq nuostatq ir Siq istatq nuostatq,
taikomi Lietuvos Respublikos teises aktuose i5destyti reikalavimai.
73. Esant istatuose neaptartq klausimq, taikomos Lietuvos Respublikos teises aktq nuostatos.

74.[statr4pasira5ymo data- 2018 m. balandLio25 d'

Visuotinio akcininkq susirinkimo
igaliotas pasira5yti istatus asmuo

Antanas Danys
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