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uZDARosIos AKCINES BENDROvES ,,KAUNO SvARA*
ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UZdaroji akcine bendrove ,,Kauno Svara" (toliau

- Bendrove) yra ribotos civilines atsakomybes

privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu, kitais Lietuvos Respublikos teises aktais, taip pat
Bendroves istatais.
2. Bendroves teisine forma

-

uZdaroji akcine bendrove.

3. Bendroves veiklos laikotarpis neribojamas.
4. Bendroves finansiniq metq pradLia sausio

I

d., pabaiga- gruodZio 31 d.

II SKYRIUS
BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

[king veikl4, atliekant atliekq tvarkymo, iskaitant antriniq
taliavq surinkim4, miesto gatviq ir teritorijq valymo ir kitas funkcijas, siekiant uZtikrinti, kad b[tq
5. Bendroves veiklos tikslai

- vykdyti

tinkamai vykdomos Kauno miesto savivaldybei pavestos funkcijos.

6. Bendrove gali vykdyti bet koki4 kit4 veikl4, kurios vykdymas

neprie5tarauja Lietuvos

Respublikos teises aktams. Jei pagal galiojandius teises aktus tam tikrai fikinei veiklai vykdyti yra
reikalinga licencija (leidimas), Bendrove gali verstis tokia veikla tik gavusi reikaling4 licencij4 (leidima).

III

SKYRIUS

BENDROVES ISTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS

NOMINALMRTE' AKCIJU Sr^tttus

IR SUTEIKIAMOS TEISES

I

E,ur (penki milijonai astuoni Simtai vienuolika
7. Bendroves lstatinis kapitalas yra 5 81 | 225,30
tlkstandiq du Simtai dvidesimt penki eurai 30 centq)'
penkias)
g. Bendroves lstatinis kapitalas padalytas i 20 065 (dvidesimt t[kstandiq Sesiasdesimt
verte yra 289,62 Eur (du Simtai astuoniasdesimt
paprast4sias vardines akcijas. vienos akcijos nominali
priklauso Kauno miesto savivaldybei'
devyni eurai 62centai). visos Bendroves akcijos
9. Visos Bendroves akcijos yra nematerialios'
ir pareigas, kurias numato Lietuvos
10' Akcininkai turi tokias tuftines ir neturtines teises

RespublikosakciniqbendroviqbeikitilstatymaiirSieistatai.

ll.Akcininkaineturikitqturtiniq!sipareigojimqBendrovei,iSskyrusisipareigojim4nustatyta
kaina'
tvarka apmoketi visas pasira5ytas akcijas emisijos
12. Akcininkai

turi

Sias

turtines teises:

12.1. gauti Bendroves pelno dali (dividend4);

kapitalas maZinamas siekiant akcininkams
12,2, gauti Bendroves le5q, kai Bendroves lstatinis
iSmoketi Bendroves leSq;

l2.3,neatlygintinaigautiakcijq,kailstatiniskapitalasdidinamasiSBendrovesle5q,isskyrus
42 straipsnio 3 dalyje nustatytas iSimtis;
Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo

l2.4.pirmumoteiselsigytiBendrovesi5leidZiamqakcijqarkonvertuojamqobligacijqiSskyrus
Respublikos akciniq bendroviq istatymo nustatyta
atvej!, kai visuotinis akcininkq susirinkimas Lietuvos

tvarkanusprendZiapirmumoteisqvisiemsakcininkamsatsaukti;

12.5'!statymqnustatytaisbudaisskolintiBendrovei,tadiauBendrove"skolindamasiiSsavo

Bendrovei skolinantis is akcininko, pal[kanos
akcininko, neturi teises lkeisti akcininkams savo turto.
verslo vietoje esandiq komerciniq bankq vidutines
negali virsyti paskoros davejo gyvenamojoje ar
momentu' Tokiu atveju Bendrovei ir
pal[kanq normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo
pal[kanq dydZio;
akcininkams draudZiama susitarti del didesniq
12.6. gauti likviduojamos Bendroves turto dali;
ir kitq lstatymq nustatytas turtines teises'
l2.T.kitas1-ietuvos Respublikos akciniq bendroviq
13. Akcininkai

turi

Sias neturtines teises:
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13.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkq susirinkimuose;

13.2.

akcininkq
is anksto pateikti Bendrovei klausimq, susijusiq su visuotiniq

darbotvarkes klausi mai

susirinkimq

s;

visuotiniuose akcininkq susirinkimuose;
13.3. pagal akcijq suteikiamas teises balsuoti

18 straipsnio 1 dalyje nurodytq
13.4. gauti Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq lstatymo
informacij4 aPie Bendrovg;

l3.5.kreiptis!teism4suieSkiniu,pra5ydamiatlygintiBendroveiZal4,kurisusidaredelBendroves
kituose
Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme'
vadovo ir valdybos nariq pareigLl, nustatyttl
pat kitais istatymq
nevykdymo ar netinkamo vykdymo' taip
lstatymuose ir Bendroves lstatuose,
nustatytais atvejais;
13.6. kitas Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq

ir kitq !statyrnq nustatytas netuftines teises'

IV SKYRIUS
BENDROVTS

oncaNar

14. Bendroves organai:
14. 1.

visuotinis akcininkq susirinkimas;

l4.2.valdyba,sudarytaiS5nariq,renkamaketveriqmetqlaikotarpiui;
14.3. vadovas.

pavesti kitiems Bendroves organams sprgsti
15. Visuotinis akcininkq susirinkimas neturiteises

jo

jos akcininkq
valdymo organai privalo veikti Bendroves ir
kompetencijai priskirtq klausimq. Bendroves
ir kitq Lietuvos Respubrikos teises aktq bei vadovautis
naudai, laikytis Lietuvos Respublikos lstatymq
Bendroves istatais.

l6.BendrovessantykiuosesukitaisasmenimisBendrovesvarduveikia

Bendroves vadovas,

ar Bendroves istatuose numatytas iSimtis.
iSskyrus Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq !statyme

V SKYRIUS
NSUOTINIO AKCININKU SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA
IR JO SUSAUKIMO TVARKA
visuotiniame akcininkq susirinkime turi
visuotiniame akcininkq susirinkime ar pakartotiniame
dien4 esantys Bendroves akcininkais' asmeniSkai'
teisE dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo
17.

I

4

i5skyrus istatymq nustatytas i5imtis, arba

jq

igalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta
balsavimo teises perleidimo sutartis. Visuotiniame akcininkq susirinkime dalyvaujantys akcininkai
registruojami akcininkq registravimo s4ra5e, kuriame nurodomas akcininkq balsq skaidius. Akcininkq

registravimo s4raSq pasira5o visuotinio akcininkq susirinkimo pirmininkas

ir

sekretorius. Jeigu

susirinkimo sekretorius nerenkamas, 5i s4ra54 pasiraSo susirinkimo pirmininkas. Visuotiniame akcininkq

susirinkime dalyvauti

ir kalbeti turi

teisq taip pat

ir valdybos nariai,

Bendroves vadovas, visuotinio

akcininkq susirinkimo inspektorius, iSvad4 ir ataskait4 parenggs auditorius.
18. Jeigu Bendroves visq akcijq savininkas yra vienas asmuo,

jo

raStiski sprendimai prilyginami

visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimams.
19. Visuotinis akcininkq susirinkimas

turi iSimtinE teisg:

19.1. keisti Bendroves istatus, iSskyrus Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme
nustatytas iSimtis;
19.2. keisti Bendroves buveing;

rinkti Bendroves valdybos narius, rinkti atestuot4 auditoriq (toliau

19.3.

- auditorius)

ar audito

imong Bendroves metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio auditui atlikti;
19.4. at5aukti Bendroves valdybq ar jos narius ir at5aukti auditoriq ar audito imonq;
19.5. nustatyti audito paslaugq apmokejimo s4lygas;
19.6. nustatyti Bendroves i5leidZiamq akcijq klasg, skaidiq, nominali4 vertg ir minimaliq emisijos

kain4;

19.7. priimti sprendim4 konveftuoti Bendroves vienos klases akcijas

ikitos, tvirtinti

akcijq

konvertavimo tvarkos apra5q;
19.8. priimti sprendim4 keisti Bendroves i5leistq tos padios klases akcijq skaidiq

ir

akcijos

nominali4 veftg, nekeidiant istatinio kapitalo dydZio;
19.9.

priimti sprendim4 keisti Bendroves akcijq sertifikatus i akcijas;

19.10.

tvirtinti metiniq finansiniq ataskaitq rinkini;

l9.l

priimti sprendim4 del pelno (nuostoliq) paskirstymo;

1.

19.12. priimti sprendim4 del rezervq sudarymo, naudojimo, sumaZinimo ir naikinimo;

19.13.

tvirtinti tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkini, sudaryt4 siekiant priimti sprendim4

del

dividendq uZ trumpesni negu finansiniai metai laikotarpi skyrimo;
19.14. priimti sprendim4 del dividendq uZ trumpesni negu finansiniai metai laikotarpi skyrimo;
19. 1 5.

priimti sprendim4 iSleisti konvertuojam4sias obligacijas;

5

19.16.

priimti sprendimq at5aukti visiems akcininkams pirmumo teisg isigyti konkredios emisijos

Bendroves akcijq ar konvertuojamqjq obligacijq;
19.17. priimti sprendim4 padidinti istatini kapital4;

19.18. priimti sprendim4 sumaZinti jstatini kapital4, i5skyrus Lietuvos Respublikos akciniq
bendroviq istatyme nustatytas iSimtis;
19.19.

priimti sprendim4 Bendrovei isigyti savq akcijq;

19.20.

priimti sprendim4 del Bendroves reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo

ar atskyrimo s4lygas, iSskyrus Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme nustatytas iSimtis;
19.21.

priimti sprendim4 pertvarkyti Bendrovg;

19,22. priimti sprendimus del Bendroves restrukt[rizavimo Lietuvos Respublikos juridiniq
asmenq nemokumo istatymo nustatytais atvejais;
19.23.

priimti sprendim4likviduotiBendrovg, at5auktiBendroves likvidavim4, iSskyrus Lietuvos

Respublikos akciniq bendroviq istatyme nustatytas iSimtis;
19.24.

rinkti ir at5aukti Bendroves likvidatoriq, i5skyrus Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq

istatyme nustatytas iSimtis;
19.25. kitas Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq ir kitq istatymq nustatytas teises.

20. Visuotinio akcininkq susirinkimo Saukimo tvarka numatyta Lietuvos Respublikos akciniq
bendroviq istatyme.
21. Eilinis visuotinis akcininkq susirinkimas turi ivykti kasmet ne veliau kaip per 4 menesius nuo
fi nansiniq metq pabaigos.

22. Neeilinis visuotinis akcininkq susirinkimas turi bUti suSauktas, jeigu:

22.l.Bendrovds nuosavas kapitalas tampa maZesnis kaip

112

istatuose nurodyto istatinio kapitalo

ir 5is klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkq susirinkime;
22.2. visuotinio akcininkq susirinkimo iSrinktq valdybos nariq lieka maliau kaip 213 istatuose
nurodyto

jq skaidiaus

arba

istatyme nustatytq m inimalq

jq skaidius

tampa maZesnis uZ Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq

;

223. auditorius ar audito imone nutraukia sutarti su Bendrove ar del kitq prieZasdiq negali
patikrinti Bendroves metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio, jeigu auditas privalomas pagal jstatymus ar
yra numatytas Bendroves istatuose;

22.4.

to

reikalauja visuotinio akcininkq susirinkimo su5aukimo iniciatyvos teisg turintys

akcininkai arba Bendroves valdyba;
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22.5.Bendrove tampa nemoki arbayraLinoma, kad taps nemoki, kaip suprantamapagal Lietuvos
Respublikos

22.6.

juridiniq asmenq nemokumo jstatym4;

to reikia pagal Lietuvos

Respublikos akciniq bendroviq istatym4, kitus istatymus ar

Bendroves istatus.

VI SKYRIUS
BENDROVES VALDYBA

23. Bendroves valdyb4 i5 penkiq nariq ketveriems metams renka visuotinis akcininkq susirinkimas.

Valdyba yra kolegialus Bendroves valdymo organas. Renkant valdyb4, kiekvienas akcininkas turi toki

I

balsq skaidiq, kuris lygus balsq skaidiaus, kuri suteikiajam priklausandios akcijos, irrenkamq valdybos

nariq skaidiaus sandaugai. Siuos balsus akcininkas skirsto savo nuoZiDra_ uLvien4 ar kelis kandidatus.
ISrenkami daugiau balsq surinkg kandidatai. Jei kandidatq, surinkusiq po lygiai balsq, yra daugiau nei

laisvq vietq valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti

tik

uZ vien4 i5

lygq skaidiq surinkusiu kandidatq.

24.Yaldybos nariu gali buti renkamas tik fizinis asmuo. Bendroves valdybos nariu negali buti:
24.1. asmuo, kuris pagal teises aktus neturi teises eiti Siq pareigq;
24.2. Bendroves vadovas;

24.3. auditorius ar audito imones darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavgs atliekant bendroves
finansiniq ataskaitq rinkinio audit4, nuo kurio atlikimo nepraejo dvejq metq laikotarpis, su kuriuo
sudaryta sutaftis del Bendroves finansiniq ataskaitq rinkinio audito.

25' Valdyba ar jos nariai savo veikl4 pradeda pasibaigus valdyb4 ar jos narius i5rinkusiam
visuotiniam akcininkq susirinkimui.

26.Kai Bendroves istatai keidiami del valdybos sudarymo arjos nariq skaidiaus padidinimo, naujai
i5rinkti valdybos nariai savo veiklq gali pradeti tik nuo pakeistq lstatq !registravimo dienos.

27. Visuotinis akcininkq susirinkimas gali atSaukti visq valdyb4 arba pavienius jos narius
nesibaigus jq kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti i5 pareigq kadencijai nesibaigus, apie tai ne
veliau kaip prie5 l4 kalendoriniq dienq ispejgs Bendrovq.
28. Ui. veikl4 valdyboje jos nariams gali buti mokamos tandemos Lietuvos Respublikos akciniq
bendroviq istatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka.
29. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, iSrinktas valdybos nariq posedyje. Valdybos darbo
tvark4 nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.
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30. Valdyba svarsto ir tvirtina:
30. 1. Bendroves

metini prane5im4;

30.2. Bendroves tarpin! prane5imE:
30.3. Bendroves valdymo struktDr4 ir darbuotojq
pareigybes;
30.4. pareigybes, ! kurias darbuotojai priimami

konkurso tvarka;

30.5. Bendroves

3l'

filialq ir atstovybiq

nuostatus.

valdyba sudaro audito komitet?

ir tvirtina jo

nuostatus.

personaling sudetj, tvirtina audito komiteto

32' Yaldyba renka ir atsaukia Bendroves vadov4,
nustato jo atlyginim4, kitas darbo sutarties
s4lygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus,
skatina jj ir skiria
nuobaudas.

I

33. valdyba anafizuoja ir vertina Bendroves
vadovo pateikt4 medziagq apie:
33. 1. Bendroves veiklos organizavim4;
33,2. Bendroves finansing bDklg;

33'3' rikines veiklos rezultatus, pajamq ir iSlaidq
s4matas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo
apskaitos duomenis.

34' valdyba svarsto ir tvirtina Bendroves veiklos
strategij4, anafizuojair vertina informacijq apie
Bendroves veiklos strategijos
lgyvendinim4 ir kartu su atsiliepimais ir pasi[lymais deljq teikia
eiliniam
visuotiniam akcininkq susirinkimui.

35' valdyba analizuoja, vertina Bendroves metiniq
finansiniq ataskaitq rinkinj, pelno (nuostoliq)
paskirstymo projektq ir kartu su atsiliepimais
ir pasiDlymais del jq bei Bendroves metiniu pranesimu
teikia juos visuotiniam akcininkq susirinkimui.
36. valdyba anarizuoja, vertina sprendimo der
dividendq uZ trumpesn! negu finansiniai metai
laikotarpi skyrimo projektq, jam priimti sudaryt4
tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkin j ir
.iuos kartu su
atsiliepimais ir pasiDrymais der
iq bei Bendroves tarpiniu pranesimu teikia visuotiniam akcininkq

susirinkimui.
37 .

Yaldyba atlieka Sias prieZiuros funkciias:

37'1' prilinri Bendroves vadovo veiklq, pateikia
visuotiniam akcininkq susirinkimui atsiliepimus

ir pasiulymus del Bendroves vadovo veiklos;

'2' svarsto, ar Bendroves vadovas tinka eiti pareigas, jei Bendrove dirba
nuostolingai;
37'3'teikia siDlymus Bendroves vadovui atsaukti
37

savo sprendimus, kurie priestarauja
!statymams

ir kitiems teises aktams, Bendroves
!statams, visuotinio akcininkq susirinkimo ar valdybos sprendimams;
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37'4' sprendzia kitus Bendroves
!statuose, taip pat visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimuose
valdybos kompetencijai priskirtus Bendroves
ir Bendroves vadovo veiklos prieZiDros klausimus.
38' valdyba nustato informacij4, kuri laikoma
Bendroves komercine (gamybine) paslaptimi
ir
konfidencialia informacija' Komercine (gamybine)
paslaptimi ir konfidencialia informacija
negali buti
Iaikoma informacija, kuri pagar sj ir kitus
turi
b,ti
lstatymus
viesa.
39' valdyba atsako uZ visuotiniq akcininkq
susirinkimq susaukim4 ir rengim4 laiku.
40. Valdyba priima:

I

I

40'1. sprendimus Bendroveitapti kitq juridiniq
asmenq steigeja, daryve;
40'2' sprendimus steigti Bendroves firiarus
ir atstovybes;
40'3' sprendimus del ilgalaikio turto, kurio
balansine verte didesne kaip l/zoBendroves
lstatinio
kapitalo' investavimo, perleidimo, nuomos
(skaidiuojama atskirai kiekvienai sandorio
rDSiai);
40'4' sprendimus del ilgalaikio tutto, kurio
balansine verte didesne kaip 1/2oBendroves jstatinio
kapitalo, ikeitimo ir hipotekos (skaidiuojama
bendra sandoriq suma);
40'5' sprendimus der kitq asmenq prievoriq,
kuriq suma didesne kaip 1120 Bendroves
lstatinio
kapitalo, ivykdymo laidavimo ar garantavimo;

40'6' sprendirnus lsigyti ilgalaikio turto uz
kain4, didesnq kaip l/2|Bendroves jstatinio
kapitalo;
40'7' kitus Bendroves lstatuose ar visuotinio
akcininkq susirinkimo sprendimuose valdybos
kompetencijai priskirtus sprend imus.

4l' valdyba' pries priimdama

siq istatq 40.34o.lpapunkdiuose nurodytus
sprendimus, turi gauti
visuotinio akcininkq susirinkimo pritarim4.
visuotinio akcininkq susirinkimo pritarimas
nepanaikina
valdybos atsakomybes uZ priimtus sprendimus.

42' Yaldyba' pries priimdama sprendim4 investuoti
lesas ar kit4 turt4 j kit4 juridin! asmen!,
turi

apie tai pranesti kreditoriams, su kuriais
Bendrove nera atsiskaidiusi per nustatyt4
termin4,
isiskolinirno suma Siems kreditoriams yra didesne kaip

jeigu bendra

l/20 Bendroves lstatinio kapitalo.
43' valdyba i kiekvien? savo posedi turi pakviesti
Bendroves vadov4, jeijis nera valdybos
narys,
ir sudarytijam galimybes susipazinti su
informacija darbotvarkes klausimais.
44'Yaldybos posedZiai Saukiami ne rediau
kaip vien4 kart4 per ketvirt!. valdybos posedZius
saukia
valdybos pirmininkas' Iniciatyvos teisg
susaukti valdybos posed! turi kiekvienas
valdybos narys.
45' valdyba gali priimti sprendimus irjos posedis
laikomas ivykusiu, kaijame dalyvauja ne
maLiau
kaip2/3 valdybos nariq. 15 anksto balsavg
valdybos nariai raikomi dalyvaujandiais posedyje.
46' Yaldybos posedyje kiekvienas valdybos narys
turi vien4 bals4. valdybos sprendimas yra
priimtas' kai uLji gauta daugiau balsq
negu pries. Jei balsai pasiskirsto po lygiai,
lemia valdybos
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pirmininko balsas' valdybos narys savo valiq,,uL"
ar,,pries" balsuojam4 sprendim4, su kurio projektu
yra susipaZings, gali pranesti balsuodamas i5
anksto rastu ar elektroniniq rysiq priemonemis, jeigu
uztikrinamas perduodamos informacijos saugumas
ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybg.
47 ' Yaldybos narys neturi teises balsuoti,
kai valdybos posedyje sprendZiamas su jo veikla
valdyboje susijqs ar jo atsakomybes klausimas.

48' Valdybos nariai privalo saugoti Bendroves komercines
(gamybines) paslaptis, konfidenciali4
informacij4, kurias suZinojo budami valdybos nariais.

VII SKYRIUS
BENDROVES VADOVAS
49' Bendroves vadovas

-

generalinis direktorius yra vienasmenis Bendroves
valdymo organas.
Bendroves vadovas organizuoja Bendroves veiklQ, jai
vadovauja, veikia Bendroves vardu ir
vienvaldiSkai sudaro sandorius. Savo veikloje vadovaujasi
lstatymais, kitais teises aktais, siais jstatais,
visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimais, Bendroves
vardybos sprendimais ir pareiginiais
nuostatais.
50. Bendroves vadovu turi bDti fizinis asmuo. Bendroves
vadovu negari buti asmuo, kuris pagal
teises aktus neturi teises eiti tokiq pareigq.
51' Su Bendroves vadovu sudaroma darbo sutartis.
Darbo sutart! su Bendroves vadovu Bendroves
vardu pasiraso valdybos pirmininkas ar kitas valdybos
igaliotas asmuo. su Bendroves vadovu gali b'ti
sudaryta jo visiSkos materialines atsakomybes
sutartis. Bendroves vadov4 isrinkusiam organui priemus
sprendinrq atsaukti vadov4, su juo sudaryta
darbo sutartis nutraukiama. Darbo gindai tarp Bendroves
vadovo ir Bendroves nagrinejami teisme.

52. Bendroves vadovo rinkimo

ir

atsaukimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos
akciniq

bendroviq jstatyme.
53. Reikalavimai kandidatui Bendroves vadovo pareigas:
!
53.1. fizinio asmens veiksnumas;
53.2. auk5tasis universitetinis iSsilavinimas;
53.3. nepriekaiStinga reputacija;
53.4. praktinio darbo patirtis.

54' Kandidatas

i

Bendroves vadovo pareigas privalo pateikti valdybai
rasytini sutikim4
kandidatuoti i generalinio direktoriaus pareigas ir
kandidato interesq deklaracij4, joje

nurodydamas visas
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aplinkybes, del kuriq galetq

kilti

aplinkybems, del kuriq galetq

kilti interesq konfliktas,

kandidato

ir Bendroves interesq konfliktas.

Atsiradus naujoms

Bendroves vadovas privalo nedelsdamas raStu

informuoti valdyb4.
55' Bendroves vadovq renka, atsaukia

ir

atleidzia i5 pareigq, nustato jo atlyginim4 ir kitas darbo
sutafties s4lygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ji
ir skiria nuobaudas Bendroves valdyba. Apie
Bendroves vadovo iSrinkimq, atsaukim4 ir darbo sutarties juo
su
pasibaigim4 kitais pagrindais Bendroves
valdybos igaliotas asmuo teises aktuose nustatytais
terminais turi informuoti Lietuvos Respublikos
j

uridiniq asmenq registro tvarkytoj4.

56' Jeigu Bendroves akcijos ar dalis akcijq, suteikiandiq
daugiau kaip l/2visq balsq Bendroves
visuotiniame akcininkq susirinkime, priklauso valstybei
ar savivaldybei nuosavybes teise:
56'1' Bendroves vadovas priimamas darb4 penkeriq metq
kadencijai. Tas pats asmuo tos padios
!
Bendroves vadovu gali bDti renkamas ne daugiau
kaip dvi kadencijas is
eiles;

56'2' pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendroves vadovas gali
bDti renkamas antrajaipenkeriq metq
kadencijai, atsizvelgiant i tai, ar Bendroves vadovo pirmosios
kadencijos laikotarpiu Bendrove pasieke
visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendroves pasiektq
veiklos tikslq atitiktis jai nustatytiems veiklos
tikslams vertinama Lietuvos Respublikos vyriausybes
ar savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.
Pasibaigus antrajai kadencijai, Bendroves vadovas yra
atsaukiamas is pareigq.
57' Bendroves vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo i5rinkimo
jeigu
dienos,

su

juo sudarytoje darbo

sutartyj e nenustatyta kitaip.

58' Bendroves vadovas turi teisg atsistatydinti i5 pareigq
teises aktq nustatyta tvarka.
59. Bendroves vadovas:

59'1' organizuoja kasdiening Bendroves veikl4, priima
!darbq ir atleidZia darbuotojus, sudaro ir
nutraukia su jais darbo sutaftis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

59'2' privalo saugoti Bendroves komercines (gamybines) paslaptis,
konfidenciali* informacijq,
kurias suZinojo eidamas Sias pareigas;

59'3' atlieka kitus veiksmus, nustatytus Lietuvos Respublikos
akciniq bendroviq

ir kituose

istatymuose.

60. Bendroves vadovas atsako uZ:
60.1. Bendroves veikros organizavim4 ir jos tiksrq
igyvendinim4:

60'2' metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymQ ir Bendroves
metinio pranesimo parengim4;
60'3' sprendimo del dividendq uZ trumpesni negu finansiniai
metai laikotarp! skyrimo projekto
parengim4, tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkinio
sudarym4 ir tarpinio pranesimo parengim4 sprendimui

1.L

del dividendq uZ trumpesni negu finansiniai metai laikotarp! skyrimo priimti. Tarpiniam pranesimui
mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos imoniq finansines atskaitomybes
!statymo nuostatos,
reglamentuoj andios metinio pranesimo rengim4 ir skel bim4;
60.4. sutarties su auditoriumi ar audito lmone sudarym4, jeigu auditas privalomas pagal jstatymus
ar Bendroves istatus;

60.5' informacijos

ir

dokumentq pateikim4 visuotiniam akcininkq susirinkimui

ir

Bendroves

valdybai Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo nustatytais atvejais ar jq pra5ymu;
60.6. Bendroves dokumentq ir duomenq pateikim4 Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registro

tvarkytojui;

I

60.7. Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq !statyme nustatytos informacijos vies4 paskelbim4

dienra5tyje,,Lietuvos rytas";
60'8. prane5im4 akcininkams ir valdybai apie svarbiausius
lvykius, turindius reik5mes Bendroves
veiklai;
60.9. informacijos pateikim4 akcininkams;
60.10. Bendroves akcininkq s4ra5o sudarym4;

60'11. kitq Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq irkituose
lstatymuose bei teises aktuose, taip
pat Bendroves istatuose ir Bendroves vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytq pareigq
vykdym4.

6l'
arba

Esant santykiams su trediaisiais asmenimis, teisme

jo igaliotas

ir arbitraLe atstovauja Bendroves

vadovas

asmuo.

VIII SKYRIUS
AUDITO KOMITETAS
62. Audito komitet4 i5 3 nariq ketveriems metams sudaro ir personaling sudet! tvirtina Bendroves

valdyba. Audito komiteto sudeties reikalavimai nesiskiria nuo reikalavimq, nustatytq teises aktuose.

63. Audito komiteto veikla organizuojama vadovaujantis audito komiteto nuostatais, kuriuos
tvirtina Bendroves valdyba.

IX SKYRIUS
BENDROVES FILIALV IR ATSTOVYBIU STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS
64. Bendrove turi teisg steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir uZsienio valstybese.
Sprendim4 steigti Bendroves filialus ir atstovybes, nutrauktijq veikl4, skirti ir at5aukti Bendroves filialq

1.2

ir

atstovybiq vadovus priima, taip pat filialq

ir

atstovybiq nuostatus tvirtina Bendroves valdyba,

vadovaudamasi teises aktais.

X SKYRIUS
BENDROVES pRANESrVrq SKELBTMO TVARKA

65. Kai Bendroves prane5imai turi bDti paskelbti vie5ai, jie skelbiami

Vl Registrq

centro

leidZiamame elektroniniame leidinyje,,Juridiniq asmenq vieSi prane5imai".
66.

Kiti

Bendroves prane5imai akcininkams ir kitiems asmenims siundiami registruotu laiSku arba

iteikiami pasira5ytinai. SkubDs pranesimai gali buti perduoti elektroniniq rySiq priemonemis, originalai
nedelsiant iSsiundiami adresatui registruotu laiSku ar iteikiami pasira5ytinai.

67. Akcininkams

praneSimai

yra

iSsiundiami Bendroves vertybiniq popieriq apskaitos

dokumentuose nurodytu adresu.
68, UL praneSimq i5siuntim4 ar

jq iteikim4 laiku atsako Bendroves

vadovas.

XI SKYRIUS
BENDROVBS DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO

AKCININKAMS TVARKA
69. Akcininkui ra5tu pareikalavus, Bendrove ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo
dienos privalo sudaryti akcininkui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti kopijas 5iq dokurnentq: Bendroves

istatq, metiniq

ir tarpiniq finansiniq

ataskaitq rinkiniq, Bendroves metiniq

ir

tarpiniq prane5imq,

auditoriaus i5vadq ir audito ataskaitq, visuotiniq akcininkq susirinkimq protokolq ar kitq dokumentq,

kuriais iforminti visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimai, akcininkq sqra5q, kitq Bendroves
dokumentq, kurie turi b[ti vie5ipagal jstatymus, valdybos posedZiq protokolq ar kitq dokurnentq, kuriais
iforminti 5iq Bendroves organq sprendimai, jei Sie dokumentai nesusijg su Bendroves komercine
(gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkq grupe, turintys ar
valdantys l12

ir

daugiau akcijq

ir

pateikg Bendrovei jos nustatytos formos ra5ytini jsipareigojim4

neatskleisti komercines (garnybines) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisg susipaZinti su

visais Bendroves dokumentais. UZ komercines (gamybines) paslapties, konfidencialios informacijos
atskleidim4 asmenys atsako istatymq nustatyta tvarka. Atsisakymas pateikti pra5omus dokumentus turi
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iforminamas ra5tu, jeigu akcininkas to reikalauja. Gindus del akcininko teises ! informacij4 sprendZia
teismas.

70. Bendroves dokumentai ar kita informacija pateikiama akcininkams nemokamai.

XII SKYRIUS
BENDROVES ISTATU KEITIMO TVARKA

71. Bendroves istatai keidiami tik visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu, priimtu ne maLiau

kaip 213 susirinkime dalyvaujandiq akcininkq balsq dauguma, iSskyrus
istatymq nustatytas iSimtis.
72. Visuotiniam akcininkq susirinkimui priemus sprendim4 pakeisti Bendroves jstatus, sura5omas
visas pakeistq lstatq tekstas ir po juo pasira5o visuotinio akcininkq susirinkimo
lgaliotas asmuo.
73. Pakeisti Bendroves lstatai lstatymq nustatyta tvarka turi biiti
Lietuvos Respublikos

lregistruoti

juridiniq asmenll registre.

lstatai pasira5yti

d/2;/- 27-#
(data)

Visuotinio akcininkq susirinkimo
igaliotas asmuo

Saulius Lazauskas

ffi
GW
Susiiita, suoumeruota
lapry'-ai

