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UAB PANEVEZTO RECIONO ATLIEKU TVARKYMO CENTRO

ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB PaneveZio regiono atliekq tvarkymo centras (toliau - bendrove) yra savaranki5ka

imone, kurios istatinis kapitalas padalytas i dalis - akcijas. Bendrove veikia vadovaudamasi

Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu (toliau - ABD, Lietuvos Respublikos Civiliniu
kodeksu, Siais istatais ir kitais bendroves veiklq reglamentuojandiais teises aktais.

2. Bendrove yra ribotos civilines atsakomybes privatusis juridinis asmuo. Bendroves turtas
yra atskirtas nuo akcininkq turto. Pagal savo prievoles bendrove atsako tik savo turtu. Akcininkai
neturi jokiq turtiniq isipareigojimtl bendrovei, i5skyrus isipareigojim4 nustatyta tvarka apmoketi

visas pasira5ytas akcijas emisijos kaina.
3. Bendroves pavadinimas: UAB PaneveZio regiono atliekq tvarkymo centras.

4. Bendroves teisine forma: UZdaroji akcine bendrove.
5. Bendroves buveines adresas keidiamas visuotinio akcininikq susirinkimo sprendimu.

6. Bendroves veiklos laikotarpis neribotas.
7. Bendroves finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

II SKYRIUS
BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR UTTNTS VEIKLOS POBUDIS

8. Bendrove veikia atliekq tvarkymo srityje ir siekia Siq tikslq:
8.1.sukurti ir idiegti PaneveZio apskrities regioning atliekq tvarkymo sistem4 bei

uZtikrinti, kad 5i sistema veiktq nuolat;
8.2. siekti pelno.
9. Bendroves veiklos sritys (pobldis) pagal EVRK:
9.1. 68.10 - nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas;
9.2. 70.21- konsultacine verslo ir kito valdymo veikla;
9.3. 71.20.10 - aplinkos kontrole, ekologinis monitoringas;
9.4. 84.11 - bendroji vieSojo valdymo veikla;
9.5. 85.59 - kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas;
9.6. 38.21.- nepavojingq atliekq tvarkymas ir Salinimas;
10. Bendrove gali vykdyti ir kit4, Siuose istatuose nenurodyt4, istatymq nedraudZiam4

veikl4. Licencijuojam4 veikl4 Bendrove gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas (leidimus).

III SKYRIUS
BENDROVES KAPITALAS IR REZERVAI

1 1. Bendroves kapitalas susideda i5 nuosavo kapitalo ir skolinto kapitalo.
12. Bendroves nuosav4 kapital4 sudaro :

12.1. apmoketo istatinio kapitalo dydis;
12.2. akcrlt4 priedai (akcrj q nominalios vertes pervir5is) ;

1 2.3. perkainojimo rezervas;
12.4. privalomasis rezervas;
12.5. rezervas savoms akcijoms isigyti;
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12.6. kiti rezervai;
12.7 . nepaskirstytasis rezultatas-pelnas (nuostolis)'

13. [statinio kapitalo dydis yruiygm visq pasira5ytq bendroves akcijq nominaliq verdiq

sumai.
14. Skolintas kapitalas susidaro imant kreditus ir kitaip skolinantis le5q.

15. Bendroves istatinis kapitalas yra343 070 (trys Simtai keturiasdeSimt trys tfikstandiai

septyniasdesimt) Eur. Jis padalintui i t18 300 (vienas Simtas a5tuoniolika ttkstandiq tris Simtus)

papiastqiq vardiniq akcijq, kuriq vienos akcijos nominali verte 2,90 Eur. Kiekviena visi5kai

uprnot.L'akcija jq turiniiam akcininkui bendroves visuotiniame akcininkq susirinkime suteikia

vien4 bals4.' 
16. Bendroves nuosavas kapitalas negali b[ti maZesnis kaip % istatuose nurodyto istatinio

kapitalo.
Jeigu bendroves nuosavas kapitalas tapo maLesnis kaip % istatuose nurodyto istatinio

kapitalo dyJZio, bendroves vadovas ne veliau kaip per 3 menesius nuo dienos, kuriq suZinojo ar

turejo suZinoti apie susidariusiq padeti, privalo su5aukti visuotini akcininkq susirinkim4.

Visuotinis akcinintcq susirintcimas turi svarstyti klausimus del sprendimq, nurodytq ABI 59

straipsnio 10 dalies 2 punkteir 11 dalyje. Bendroveje susidariusi padetis turi bDti i5taisytane veliau

kaip per 6 menesiur n ro dienos, kuri4 bendroves vadovas suZinojo ar turejo suZinoti apie

susidariusi4 padeti.
tZ.-leigu visuotinis akcininkq susirinkimas ABf 38 straipsnio 3 dalyje (Siq fstatq 16

punkte) nurodytu atveju neprieme sprendimo i5taisyti bendroveje susidariusi4 padeti ar tokia padetis

nebuvo i5taisyta p"r 6 menesius nuo dienos, kuri4 bendroves vadovas suZinojo ar turejo suZinoti

apie susidariusia padet!, bendroves vadovas ne veliau kaip per 2 menesius nuo ivykusio visuotinio

alcininkq susirinkimo di.ror privalo kreiptis i teism4 del bendroves istatinio kapitalo sumaZinimo

suma, kuria nuosavas kapitalas tapo maZesnis uZ lstatini kapitalq, tadiau jeigu po sumaZinimo

istatinis kapitalas butq maZesnis uZ ABf 2 straipsnyje nustatyt4 minimalq istatinio kapitalo dydi, jis

gali buti maZinamas tik iki AB [statymo 2 straipsnyje nustatyto minimalaus istatinio kapitalo

dydZio.
18. {siteisejus teismo sprendimui sumaZinti bendroves istatini kapital4, bendroves vadovas

bendroves istatuose- privalo atitinkamai pakeisti istatinio kapitalo dydi bei akcrjq skaidiq ar (ir)

nominali4 vertg, taip pat anuliuoti akcijas. Pirmiausia anuliuojamos bendroves igytos savos akcijos.

Jei to nepakanla, zumaZinamos likusiq akcrjq nominalios vertds ar (ir) anuliuojama dalis akcijq.

Akcrjq slaidius visiems akcininkams maZinamas proporcingai skaidiui jiems nuosavybes teise

priklausandiq bendroves akcijq, kurias jie turi pakeistq bendroves istatq iregistravimo juridiniq

u.rn.nq registre dienos pabaigoje. Pakeisti bendroves istatai, pasira5yti bendroves vadovo, turi bUti

pateikti.luiiainiq armerrq registrq tvarkytojui ne veliau kaip per 30 dienq nuo teismo sprendimo

isiteisejimo. Kartu su lstatq nustatytais dokumentais juridiniq asmenq registro tvarkytojui turi buti

pateiktas dokumentas, patvirtinantis akcijq anuliavim4, jeigu akcijos anuliuojamos.

19. Bendroveje sudaromi rezervai i5 paskirstytinojo pelno, taip pat perkainojimo rezervas.

20. Perkainojimo rezervas - tai ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto vertes

padidejimo suma, gauta perkainojus turt4. Perkainojimo rezervu arba jo dalimi gali blti didinamas

istatinis kapitalas. I5 perkainojimo rezervo negali bUti maZinami nuostoliai.
2L Privalomasis rezervas sudaromas i5 paskirstytino pelno. Jis turi bflti ne maZesnis kaip

1/10 istatinio kapitalo dydZio ir gali bfiti naudojamas tik bendroves nuostoliams padengti.

Privalomojo rezervo dalis virsijanti 1/10 istatinio kapitalo, skirstant kitq finansiniq metq peln4 gali

blti perskirstyta. Panaudojus privalom4ji rezewq nuostoliams padengti jo dydis atkuriamas ABI 59

straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka i5 paskirstytinojo pelno.

22. kezervas savoms akcijoms isigyti sudaromas i5 paskirstytinojo pelno bendroves savq

akcijq lsigijimo vertei padengti. Sis rezervas negali b[ti maZesnis uZ bendroves isigytq savq akcijq

verdiq sum4.



23. Kiti rezervai sudaromi i5 paskirstytinojo pelno ir naudojami konkretiems bendroves

tikslams pasiekti. Jie gali blti naudojami bendroves nuostoliams padengti ir istatiniam kapitalui

didinti.
24. Rezervas savoms akcijoms isigyti ir kiti rezervai gali bflti sudaromi tik po to, kai yra

atliktas ne maZesnis kaip ll20 grynojo pelno atskaitymas iprivalomqirezervq (AB istatymo 59

straipsnio 5 dalis).
25. Rezervas savoms akcijoms isigyti ir kiti rezewai gali bfti naudojami bendroves

nuostoliams padengti bei istatiniam kapitalui didinti.
Jei Sie rezervai nepanaudoti ir nenumatoma jq panaudoti, skirstant kitq finansiniq metq

peln4 jie gali bflti perskirstyti.
26. Akcijq priedai (nominalios vertes pervir5is) - bendroves nuosavo kapitalo dalis, lygi

a|crjq emisijos kainos ir nominalios vertds skirtumui. Akcijq priedai gali blti naudojami bendroves

istatiniam kapitalui didinti ir nuostoliams dengti.
27. Bendrovds istatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu,

iSleidZiant naujas akcijas arba padidinant i5leistq akcijq nominalias vertes, kartu atitinkamai
pakeidiant istatus. Didinti istatini kapitat4 bendrove gali tik tuomet, kai visi5kai apmoketas jos

istatinis kapitalas. [statinis kapitalas laikomas padidintu tik iregistravus pakeistus bendroves istatus
juridiniq asmenq registre.

28. Padidinti bendroves istatini kapital4 papildomais akcininkq ir kitq asmenq ina5ais
galima tik i5leidZiant naujas akcijas.

29. [statinis kapitalas gali b[ti didinamas i5 bendroves le5q, tai yra i5 nepaskirstytojo
pelno, akcrj.l priedq ir rezervq (iSskyrus savq akcijq isigijimo ir privalomqii rezervus). [statinis
kapitalas i5 bendroves le5q didinamas, i5leidZiant naujas akcijas, kurios nemokamai i5duodamos

akcininkams, arba padidinat anksdiau i5leistq ukctj,l nominalias vertes.

Sprendim4 padidinti istatini kapitalq i5 bendroves lesq priima visuotinis akcininkq
susirinkimas, vadovaudamasis bendroves finansiniq ataskaitq rinkiniu. Jei visuotinio akcininkq
susirinkimo sprendimas padidinti istatini kapital4 priimamas ne veliau kaip praejus 6 menesiams

nuo finansiniq metq pabaigos, gali bUti vadovaujamasi metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniu. Jei

sprendimas padidinti istatini kapital4 priimamas praejus 6 menesiams nuo finansiniq metq pabaigos

visuotiniam akcininkq susirinkimui turi btti pateiktas tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkinys,
sudarllas ne anksdiau kaip likus 3 menesiams iki visuotinio akcininkq susirinkimo. Tarpiniq
t-rnansiniq ataskaitq rinkinys turi blti pateiktas juridiniq asmenq registrq tvarkytojui kartu su teises
al,tu nustatytais dokumentais, reikalingais pakeistiems istatams iregistruoti.

Jeigu bendroves balanse iraSyti nuostoliai, istatini kapital4 galima didinti tik i5

perkainojimo rezervo. ISleisdami naujas akcijas, akcininkai, turi teisg neatlygintinai gauti naujq
paprastqiq akcijq, kuriq skaidius bfltq proporcingas jiems visuotinio akcininkq susirinkimo,
priemusio sprendim4 padidinti istatini kapital4, dien4 nuosavybes teise priklausandiq akcijq
nominaliai vertei.

30. Kai bendrove didina istatini kapital4 i5 bendroves le5q i5leisdama naujas akcijas,
alicininkai turi teisg gauti naujq paprastqjq akcijq, kuriq skaidius biitq proporcingas jiems visuotinio
alicininkq susirinkimo, priemusio sprendim4 padidinti istatini kapitalq, dienos pabaigoje
nuosarybes teise priklausandiq akcijq nominaliai vertei.

31. [statinis kapitalas maZinamas visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu arba teismo
sprendimu.

32. {statinis kapitalas gali bfti maZinamas tik Siais budais :

32.1. sumaZinant akcijq nominalias vertes;
32.2. anuliuoj ant akcij as.

33. Visuotiniam akcininkq susirinkimui priemus sprendimq sumaZinti istatini kapital4 vien
ram. kad brltq panaikinti bendroves balanse iraSyti nuostoliai, tame padiame visuotiniame akcininkq



susirinkime gali blti priimtas sprendimas padidinti bendroves istatini kapitalq papildomais ina5ais,
iSleidZiant nauj as akcij as.

34. Bendrovd, malindama istatini kapitalq, pirmiausia turi anuliuoti tas jos i5leistas
akcijas, kurias yra isigijusi pati bendrove. Likusiqiq akcijq nominali verte ar akcijq skaidius visiems
akcininkams maZinamas proporcingai jiems nuosavybes teise priklausandiq akcijq, kurias jie turi
pakeistq bendroves istatq iregistravimo juridiniq asmenq registre dienos pabaigoje, nominaliai
vertei. Dokumentas, patvirtinantis sprendim4 sumaZinti istatini kapital4, per 10 dienq nuo
sprendimo priemimo turi b[ti pateiktas juridiniq asmenr+ registro tvarkytojui.

35. Apie sprendim4 sumaZinti istatini kapital4 turi btti prane5ta kiekvienam bendroves
akcininliui registruotu lai5ku.

36. Mai:indama istatini kapitalq, bendrove privalo savo prievoliq ivykdymq papildomai
uZtikrinti kiekvienam to pareikalavusiam savo kreditoriui, i5skyrus ABI 53 straipsnio 4 dalyje
nustatytus atvejus.

37. Del istatinio kapitalo sumaZinimo pakeisti bendroves istatai pateikiami juridiniq asmenU
registro tvarkytojui, ABI 53 straipsnyje nustatyta tvarka.

38. [statinis kapitalas laikomas sumaZintu tik pakeistus istatus iregistravus juridiniq asmenq
registre.

IV SKYRIUS
AKCTJOS rR JU nusvS

39. Bendroves akcijos yra paprastos, vardines, nematerialios, tai yra ira5ai vertybiniq
popieriq sqskaitose.

40. Akcininkq asmenines vertybiniq popieriq s4skaitos tvarkomos Lietuvos Respublikos
Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos nustatyta tvarka bendroveje ir ira5oma JADIS sistemoje.

V SKYRIUS
AKCININKU TEISES IR PAREIGOS

41. Akcijos jq savininkams suteikia Sias turtines teises:
41.1. gauti bendroves pelno dali(dividend4);
41.2. gauti bendroves le5q, kai bendroves istatinis kapitalas maZinamas siekiant

akcininkams iSmoketi bendroves le5q;
41.3. gauti likviduojamos bendroves turto dali;
41.4. neatlygintinai gauti akcijq, kai istatinis kapitalas didinamas i5 bendroves le5q, i5skyrus

-.\BI 42 straipsnio 3 datyje nustatyt4 iSimti, ir AB[ 471 straipsnyje nustatytu atveju;
41.5. pirmumo teise isigyti bendroves i5leidZiamq akcijq, i5skyrus atvej!, kai visuotinis

alicininkq susirinkimas nusprendliaii1teisg visiems akcininkams at5aukti;
41.6. akcininkas istatymq nustatytais btdais gali skolinti bendrovei, tadiau bendrove

skolindamasi i5 akcininkq, neturi teises ikeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis i5
akcininko, palUkanos negali vir5yti paskolos davejo gyvenamojoje ar verslo vietoje esandiq
komerciniq bankq vidutines palukanq norrnos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu.
Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudZiama susitarti del didesniq paliikanq dydZiq;

41.7. kitas ABf ir kitq istatymq nustatytas teises.
42. Akcijq savininkas turi Sias asmenines neturtines teises :

42.1 . daly vauti visuotiniuo se akcininkq susirinkimuo se ;
42.2. i3 anksto pateikti bendrovei klausimq, susijusiq su visuotiniq akcininkq susirinkimq

-rbon'arkes klausimais;
42.3. pagal akcijq suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkq susirinkimuose;
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42.4. gauti ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo bendroveje dienos Siq

dokumentq kopijas arba galimybg susipaZinti su:
bendroves istatq, metiniq ir tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq, bendroves metiniq ir

tarpiniq prane5imq, auditoriaus i5vadq ir finansiniq ataskaitq audito ataskaitq, visuotiniq akcininkq
susirinkimq protokolq ar kitq dokumentq, kuriais iforminti visuotinio akcininkq susirinkimo
sprendimai, akcininkq s4ra5q, kitq bendroves dokumentq, kurie turi bDti vieSi pagal istatymus,
dokumentq, kuriais iforminti bendroves vadovo sprendimai, jei Siuose dokumentuose nera
komercines (gamybines) paslapties, konfidencialios informacijos. Bendrove gali atsisakyti sudaryti
alicininkui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti dokumentq, susijusiq su bendroves komercine
r gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, i5skyrus atvejus, kai bendroves
:ntbrmacija akcininkui b[tina igyvendinti kituose teises aktuose numatytus imperatyvius
ieikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos konfidencialum4. Bendrove privalo
sudaryti akcininkui galimybg susipaZinti su kita bendroves informacija ir (ar) pateikti dokumentq
i<opijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, iskaitant informacij4 ir dokumentus, susijusius su
rendroves komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui b[tini
n kdant kituose teises aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos ir
:okumentq konfidencialumq. Bendrove atsisako sudaryti akcininkui pateikti dokumentq kopijas,
'eigu negalima nustatyti dokumentq pareikalavusio akcininko tapatybes. Atsisakym4 sudaryti
akcininkui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti dokumentq kopijas bendrove turi iforminti raStu,

_:eigu akcininkas to pareikalauja. Gindus del akcininko teises i informacij4 sprendZia teismas.
Bendroves dokumentai, jq kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama

neatlygintinai.
42.5.kreiptis i teism4 su ie5kiniu, pra5ydamas atlyginti bendrovei Lalq, kuri susidare del

bendroves vadovo pareigq, nustatytq AB[ ir kituose istatymuose, taip pat bendrovds istatuose,
nervkdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais istatymq nustatytais atvejais.

43. Akcininkai neturi kitq turtiniq isipareigojimq bendrovei, i5skyrus isipareigojim4
nustatyta tvarka apmoketi visas pasira5ytas akcijas emisijos kaina.

Jeigu visuotinis akcininkq susirinkimas priima sprendim4 padengti bendroves nuostolius
papildomais akcininkq ina5ais, tai akcininkai balsavg ,,uL", priyalo juos moketi. Akcininkai, kurie
nedalyvavo visuotiniame akcininkq susirinkime arba balsavo pries toki sprendimq, turi teisg
papildomq ina5q nemoketi.

44. Akcininkas turi grqLinti bendrovei dividend4, jeigu buvo i5moketas paZeidZiant ABI
imperatyvias norrnas ir bendrove irodo, kad akcininkas tai Zinojo ar turejo Zinoti.

45. Akcininkui i jo i5 anksto pateiktus bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio
akcininkq susirinkimo darbotvarkes klausimais, bendrovd turi atsakyti arba ra5tu nurodyti
atsisakymo pateikti atsakym4 prieZastis iki visuotinio akcininkq susirinkimo, jeigu klausimai
bendroveje buvo gauti ne veliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkq susirinkimo.
Yisi atsakymai ! akcininkq i5 anksto bendrovei pateiktus klausimus, susijusius su visuotinio
akcininkq susirinkimo darbotvarkes klausimais, pateikiami visuotiniame akcininkq susirinkime arba
vienu metu visiems bendroves akcininkams iki visuotinio akcininkq susirinkimo.

46. Jeigu pateikti keli to paties turinio klausimai, bendrove gali pateikti vien4 bendr4
:tsak7m4.

47. Laikoma, kad bendrove atsakym4 i akcininko pateiktq klausim4 jam pateike, kai
:titinkama informacija yra pateikta klausimq ir atsakymq forma bendroves interneto svetaineje.

48. Bendrove gali atsisakyti pateikti atsakymus i akcininko klausimus, jeigu jie susijg su

-ndroves komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba jeigu negalima
:rstatyti klausim4 pateikusio akcininko tapatybes, ir turi apie tai informuoti akcinink4.



VI SKYRIUS
BENDROVES VALDYMO ORGANAI

49. Bendrovds organai yra visuotinis akcininkq susirinkimas ir vienasmenis valdymo
organas - bendroves vadovas.

VII SKYRIUS
VISUOTINIS AKCININKU SUSIRINKIMAS

' 50. Visuotinis akcininkq susirinkimas yra auk5diausias bendroves organas.
51. Bendroves visuotinis akcininkq susirinkimo kompetencija nustatyta ABI 20 straipsnio

I dalyje.
52. Visuotiniame akcininkq susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkq

susirinkime turi teisg dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkq susirinkimo dien4 esantys
bendroves akcininkais, asmeni5kai, i3skyrus istatymq nustatytas i5imtis, arba jq lgalioti asmenys,
arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teises perleidimo sutartis. Akcininko teise dalyvauti
visuotiniame akcininkq susirinkime taip pat apima teisg kalbeti ir klausti. Visuotiniame akcininkq
susirinkime dalyvauti ir kalbeti turi teisg bendroves vadovas, visuotinio akcininko susirinkimo
inspektorius, iSvad4 ir ataskait4 parenggs auditorius.

53. Visuotiniame akcininkq susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkq
registravimo s4ra5e. Siame sqra5e turi buti nurodytas balsq skaidius, kuri kiekvienam akcininkui
suteikia j o turimos akcijos.

54. Akcininkq registravimo sqraS4 pasira5o visuotinio akcininkq susirinkimo pirmininkas
ir sekretorius. Jeigu susirinkimo sekretorius nerenkamas, 5i s4ra54 pasira5o susirinkimo pirmininkas.
-Iei visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo ra5tu, 5i s4ra54 pasiraSo bendroves vadovas.

55. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkq susirinkime ir turintis teisg balsuoti, turi
pateilrti asmens tapatybg patvirtinanti dokument4. Asmuo, kuris nera akcininkas, kartu su Siuo
dokumentu, turi pateikti dokument4, patvirtinant!teisg balsuoti visuotiniame akcininkq susirinkime.
Reikalavimas pateikti asmens tapatybg patvirtinanti dokument4 netaikomas, kai balsuojama ra5tu,
uzpildant bendrqi i balsavimo biuleteni, ir elektroniniq rySiq priemonemis.

56. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti ra5tu, jis, susipaZings su visuotinio
ahcininkq susirinkimo darbotvarke bei sprendimq projektais, uZpildo ir pateikia bendrovei bendr4ji
balsavimo biuleteni - jame jis prane5a visuotiniam akcininkq susirinkimui savo valiq, ,,u2" ar
..prieS" atskirai del kiekvieno sprendimo. Ra5tu i5 anksto balsavg akcininkai laikomi dalyvaujandiais
r-isuotiniame akcininkq susirinkime ir jq balsai iskaitomi i susirinkimo kvorum4 bei balsavimo
rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkq susirinkime galioja neivykusio susirinkimo
bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teises balsuoti visuotiniame akcininkq
susirinkime svarstant sprendim4, del kurio jis i5 anksto parei5ke savo vali4 raStu.

57. Visuotinis akcininkq susirinkimas i5renka asmeni, atsaking4 ui, Sirl veiksmq
rrkdym4:

57.1. kiek i5 viso balsq suteikia bendroves i5leistos akcijos visuotinio akcininkq
susirinkimo dien4;

57.2. kiek yra pateikta galiojandiq ir negaliojandiq i5 anksto uZpildytq bendrqiq balsavimo
biuleteniq;

57.3. kiek yra pateikta galiojandiq ir negaliojandiq igaliojimq;
57.4. kiek yra pateikta balsavimo teises perleidimo sutardiq;
57.5. kokiam balsavimo teisg suteikiandiq akcrjq skaidiui susirinkime yra atstovaujama

asmeniSkai, igaliotiniq, asmenq pagal balsavimo teises perleidimo sutartis, pagal i5 anksto
:zpildytus bendruosius balsavimo biuletenius, pagal kitus suteikiandius teisg balsuoti dokumentus);
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57.6. ar yra susirinkimo kvorumas;

57 .7 . balsavimo visuotiniame akcininkq susirinkime rezultatus.
58. Visuotinio akcininkq susirinkimo su5aukimo iniciatyvos teisg turi bendroves

. :lor,as bei akcininkai, kuriems priklausandios akcijos suteikia ne maZiau kaip ll20 visq balsq.

59. Visuotinis akcininkq susirinkimas Saukiamas bendroves vadovo sprendimu, i5skyrus

-31 numatytais atvej ais.

60. Jei bendroves vadovas gavgs visuotinio akcininkq susirinkimo iniciatoriq paraiSk4

'.-.auI,ti susirinkimq per 10 dienq nuo parai5kos gavimo nepriima sprendimo su5aukti susirinkim4"
'. -s.iotinis akcininkq susirinkimas gali blti Saukiamas akcininkq, kuriems priklausandios akcijos

61. Parai5koje su5aukti visuotini akcininkq susirinkim4 turi btti nurodyta: susirinkimo
r---ukimo prieZastys ir tikslai, pateikti pasi[lymai del susirinkimo darbotvarkes, datos ir vietos,
.-1omq sprendimq projektai. Visuotinis akcininkq susirinkimas turi ivykti ne veliau kaip per 30
- ::u nuo parai5kos gavimo dienos. Visuotin! akcininkq susirinkim4 su5aukti neprivaloma, jei
:-,:ika neatitinka visq Siame punkte nustatytq reikalavimq ir nepateikti reikiami dokumentai arba
, --rmi darbotvarkes klausimai neatitinka visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencijos.

62. Jeigl visuotinis akcininkq susirinkimas neivyksta, turi bflti su5auktas pakartotinis
-. . - -.!inis akcininkq susirinkimas.

63. Eilinis visuotinis akcininkq susirinkimas turi ivykti kasmet ne veliau kaip per 4
-.:gsius nuo finansiniq metq pabaigos.

64. Neeilinis visuotinis akcininkq susirinkimas turi bUti su5auktas ABI24 straipsnio 2 ir 3

j-:. - numatytais atvejais.
65. Visuotinio akcininkq susirinkimo darbotvarke rengiama ir skelbiama ABI 25

=-:snio nustatyta tvarka.
66. Bendroves vadovas, asmenys ar institucija, priemg sprendim4 su5aukti visuotini

:-i:-.ixlq susirinkim4, pateikia bendrovei informacii4 ir dokumentus, reikalingus prane5imui apie
.-. -..:inio akcininkq susirinkimo su5aukim4 parengti.

67. Pranesime apie visuotinio akcininkq susirinkim4 su5aukim4 turi b0ti nurodyta :

67.1. bendroves pavadinimas, buveind ir kodas;
67.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
67.3. susirinkimo darbotvarke ;

67.4. visuotinio akcininkq susirinkimo suSaukimo iniciatoriai;
67.5. bendroves organas, asmenys ar institucija, priemg sprendim4 su5aukti visuotini

r - --r--{u susirinkim4;
67.6. istatinio kapitalo maZinimo tikslas ir numatomas btdas, kai i susirinkimo

--,::.'arkq itrauktas klausimas del istatinio kapitalo sumaZinimo;
67.7. dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkq susirinkime elektroniniq rySirl

.--:::ris tvarka, jeigu bendrove sudaro toki4 galimybg;
67.8. kur ir kaip gauti sprendimq del kiekvieno visuotinio akcininkq susirinkimo

---,::.'-kes klausimo projektus arba, kai sprendimq priimti nereikia, - bendroves vadovo ir
-r -:-:--rr paaiSkinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi bflti pateikti visuotiniam akcininkq. : ---:-.'-:rlui. ir informacijq, susijusi4 su akcininko teisiq igyvendinimu.

58. Pranesimas apie visuotinio akcininkiq susirinkimo su5aukim4 skelbiamas V[ Registry
-::- -::lZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenr+ vieSi prane5imai" ir kiekvienam
.: - -.--i iSsiundiamas registruotu lai5ku ne veliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkq

- :---:.J---=r1 dienos.
:9. Jeigu bendrove savo akcininkams sudaro galimybg visuotiniame akcininkq

----.-:3 dalr-r'auti ir balsuoti elektroniniq ry5iq priemonemis, prieinamomis visiems

-. - - -..':rs. r'isuotinis akcininkq susirinkimas ne maZesne kaip 2/3 visq susirinkime dalyvaujandiq
------.-- -;iiq suteikiamq balsq dauguma gali nusprgsti, kad bendrove apie neeilini visuotini
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--::::nku susirinkimq akcininkams prane5tq istatq 68 punkte nurodytu bldu ne veliau kaip likus 16

:--:.: iki neeilinio visuotinio akcininkq susirinkimo dienos. Toks sprendimas galioja ne ilgiau kaip

.- ::iinio visuotinio akcininkq susirinkimo.
70. Apie pakartotini akcininkq susirinkim4 pranesama Siq {statq 68 punkte nurodytq

: _::. ne yeliaukaip likus penkioms dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkq susirinkimo'

71. pakartotinis visuotinis akcininkq susirinkimas Saukiamas ne anksdiau kaip praejus

:tr:_roms dienoms ir ne veliau kaip praejus 21 dienai nuo neivykusio visuotinio akcininkq

, .-:--rkimo dienos.
72. Visuotinis akcininkq susirinkimas gali bffi Saukiamas nesilaikant 68, 69 ir 70

r -::-{:jose nustatytq terminq, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausandios akcijos suteikia

:' :.:-,'imo teisg, su tuo pasira5ytinai sutinka.
73. Apie dokumentus, patvirtinandius, kad akcininkams buvo prane5ta apie visuotinio

-..:-::nkq susirinkimo su$aukim4, b[tina informuoti susirinkimo ptadLioje.

Ne veliau kaip likus 10 dienq iki visuotinio akcininkq susirinkimo akcininkams turi bDti

; -:-.1a galimybe susipaZinti su bendroves turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo
.--.,.-*1i., islaitant sprendimq projektus arba, kai sprendimq priimti nereikia, - bendroves

: - :-.'.r ir akcininkq puuiSkinirnui del jq pasifllyto visuotinio akcininkq susirinkimo darbotvarkes

.-:-:-rno. bei visuotinio akcininkq susirinkimo su5aukimo iniciatoriq pateikt4 parai5k4 bendroves

.:,-..ri, Jeigu akcininkas ra5tu pageidauja, bendroves vadovas ne veliau kaip per 3 dienas nuo

:...-i-<o prasymo gavimo visus susirinkimo sprendimq projektus arba, kai sprendimq priimti

.-,=::..<ia. 
-- 

bendroids vadovo ir akcininkq paai5kinimus del jq pasi[lyto visuotinio akcininkq

. .-:--nkimo darbotvarkes klausimo iteikia akcininkui pasira5ytinai ar i5siundia registruotu lai5ku.

>:::rdimq projektuose turi buti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto

-:-::aroriui put.it e sprendimo projekto pagrindim4, jis turi blti pridetas prie sprendimo projekto.

74. Visuotinis atcininkq susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas ivykusiu, kai
-,::e dalyvauja akcininkai, kurierns priklausandios akcijos suteikia daugiau kaip % visq balsq.

-r':s:aeiui, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo ndta,
-.-s.:otinis akcininkq susirinkimas laikomas neivykusiu ir turi b[ti su5auktas pakartotinis visuotinis

=-.;;ininkq susirinkimas, kuris turi teisg priimti sprendimus tik pagal neivykusio susirinkimo

:-:on.arkg ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.
75. Visuotinio akcininkq susirinkimo kvorumas ir sprendimq priemimas nustatomas,

'. 
"Jovaujantis AB{ 27 straipsnyje nustatyta tvarka.

76. Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai uZ ji gauta ne

::.=ziau kaip 213 visq susirinkime dalyvaujandiq akcininkq akcrjq suteikiamq balsq.

77. Visuotinis akcininkq susirinkimas neturi teises priimti sprendimq darbotvarkeje

--::askelbtais klausimais, i5skyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems

::-dausandios akcijos suteikia balsavimo teisg ir ne vienas akcininkas nebalsavo ra5tu.

78. Kvalifikuota balsq dauguma, kuri negali b[ti maZesne kaip % visq visuotiniame

-.:::ninkq susirinkime dalyvaujandiq ir turindiq balsavimo teisE sprendliant 5i klausim4 akcininkq

.-..;:iu suieikiamq balsq, priimamas sprendimas at5aukti visiems akcininkams pirmumo teisq isigyti
'..i,oves iSleidZiamq konkredios emisijos akcrjq ar bendroves i5leidZiamq konkredios emisijos

,.- - :.,'ertuoj emqj q obligacljrl.
79. Visuotiniai akcininkq susirinkimai yra protokoluoj ami.

80. Protokol4 pasiraSo visuotinio akcininkq susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir
..s:r-rrinio akcininkq susirinkimo igaliotas asmuo. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai

..-savo raStu, protokol4 pagal gautus balsus suraSo ir pasira5o bendroves vadovas.

81 . Protokolas turi bUti sura5ytas ir pasira5ytas ne veliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio

=r..: rinkq susirinkimo dienos.
82. Visuotiniame akcininkq susirinkime dalyvavg asmenys turi teisg susipaZinti su

::::..kolu ir per 3 dienas nuo susipaZinimo su juo momento, bet ne veliau kaip per 10 dienq nuo
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visuotinio akcininkq susirinkimo dienos ra5tu

i5destytq faktq ir protokolo sura5ymo.

pateikti savo pastabas ar nuomonq del protokole

83. Prie protokolo turi bflti pridedama: visuotiniame akcininkq susirinkime dalyvavusiq

akcininkq registravimo s4rasas; igatojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenq teisg balsuoti;

iS anksto ra5tu balsavusiq akcininkq bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, irodantys, kaip

buvo balsuota elektroniniq rysiq priemonemis; dokumentai, irodantys, kad akcininkai buvo

informuoti apie visuotinio akcininkf susirinkimo su5aukimq pastabos del protokolo ir protokol4

pasira5iusiq asmenq i5vada del Siq pastabq.

84. Balsavimo teisE turindiam akcininkui ra5tu pareikalavus, bendrove turi parengti ir ne

veliau kaip likus 10 dienq iki visuotinio akcininkq susirinkimo i5siundia akcininkui bendrqii

balsavimo biuleteni, kurio pateikimo tvark4 ir jam keliamus reikalavimus apibreZia ABI 30

straipsnis.

VIII SKYRIUS
BENDROVES VADOVAS

85. Bendroves vadovas - direktorius - yra vienasmenis bendroves valdymo organas.

86. Bendroves vadovu turi bUti fizinis asmuo. Bendroves vadovu negali btiti asmuo, kuris

pagal teises aktus neturi teises eiti tokiq pareigq.

87. Bendroves vadovq renka ir at5aukia, bei atleidZia i5 pareigq, nustato jo atlyginim4,

tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ji ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkq susirinkimas.

BendrovEs ,adoras pradeda eiti pareigas nuo jo i5rinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje

nenustatyta kitaip.
88. Subendroves vadovu sudaroma darbo sutartis 5 metq kadencijai. Sutarti su bendroves

vadovu bendroves vardu pasira5o visuotinio akcininkq susirinkimo igaliotas asmuo. Su bendroves

vadovu gali bfiti sudaryia jo visi5kos materialines atsakomybes sutartis. Visuotinio akcininkq

susirinkimui priemus sprendimq at5aukti vadov4, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo

gindai tarp bendroves vadovo ir bendroves nagrinejami teisme.- 
Sq. Bendroves vadovas turi teisg atsistatydinti pateikdamas ra5ytini atsistatydinimo

prane5im4 visuotiniam akcininkq susirinkimui Bendroves vadovas turi su5aukti visuotini akcininkq

susirinkim4, i kurio darbotvarkg butq itraukti bendroves vadovo atSaukimo ir naujo bendroves

vadovo rinkimo klausimai. Jeigu visuotinis akcininkq susirinkimas nepriima sprendimo at5aukti

bendroves vadov4, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia kit4 dien4 po visuotinio akcininkq

susirinkimo, Siam neivykus, - kit4 dien4 po pakartotinio visuotinio akcininkq susirinkimo dienos.

90. Apie bendroves vadovo i5rinkim4, at5aukim4, taip pat darbo sutarties su juo

pasibaigim4 kitais pagrindais, visuotinio akcininkq susirinkimo lgaliotas asmuo ne veliau kaip per 5

di.rur privalo prane5ti juridiniq asmenq registro tvarkytojui. Jeigu bendroves vadov4 iSrinkqs

bendroves o.gunus nepriima sprendimo at5aukti atsistatydinimo pranesim4 pateikusi vadov4, apie

darbo sutarties su juo pasibaigim4 juridiniq asmenq registro tvarkytojui prane5a atsistatydinqs

bendroves vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinandius visuotinio akcininkq susirinkimo

suSaukim4
91. Bendroves vadovas veikia vienvaldi5kai bendroves vardu bendroves santykiuose su

kitais asmenimis. Jis privalo veikti bendroves ir jos akcininkq naudai, laikytis istatymq bei kitq teises

aktq ir vadovautis bendroves istatais.
92. BendrovOs vadovas:
92.1. priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus ABI 32 straipsnio 1 dalies 1 punkte,

taip pat 34 straipsnio 1, 3, 4,5,6,9, 10, 12,13 ir 14 dalyse;

92.2. organizuoja kasdiening bendroves veikl4, priima i darb4 ir atleidZia darbuotojus,

sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

92.3. nustato bendroveje taikomus turto nusidevejimo (ar arnortizacijos) normatyvus.
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93. Bendrovds vadovas, prie5 priimdamas sprendimus, nurodytus AB{ 34 straipsnio 4
dalies 3,4, 5 ir 6 punktuose, taip pat priimant sprendimus del atliekq priemimo tvarkymui kainos
nustatymo ir komunaliniq atliekq mechaninio-biologinio apdorojimo irenginiq operatoriui
mokamos kainos uZ paslaugas nustatymo/indeksavimo turi gauti turi gauti visuotinio akcininkq
susirinkimo pritarim4. Sis pritarimas nepanaikina bendroves vadovo atsakomybes uZ priimtus
sprendimus.

94. Bendroves vadovas privalo saugoti bendroves komercines (gamybines) paslaptis,
konfidencialiq informacij4, kuri4 suZinojo eidamas Sias pareigas.

95. Bendroves vadovas atsako uZ:
95.1. bendroves veiklos organizavim4 bei jos tikslq igyvendinim4;
95.2. metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4 ir bendroves metinio prane5imo

parengim4;
95.3. informacijos ir dokumentq pateikim4 visuotiniam akcininkq susirinkimui ABI

nustatytais atvejais ar jq pra5ymu;
95.4. bendrovds dokumentq ir duomenq pateikim4 juridiniq asmenr+ registro tvarkytojui;
95.5. ABI nustatytos informacijos vie54 paskelbim4 istatuose nurodytame Saltinyje;
95.6. prane5im4 akcininkams apie svarbiausius ivykius, turindius reik5mes bendroves

veiklai;
95.7. informacijos pateikim4 akcininkams;
95.8. nematerialiqiq akcrjq savininkq asmeniniq vertybiniq popieriq s4skaitq tvarkym4;
95.9. akcininkq s4raSo sudarym4;
95.10. visq sutartyje su auditoriumi ar audito

bendroves dokumentq pateikimo uZtikrinim4;
imone nurodytam patikrinimui reikalingq

95.11. AB[ nustatytos informacijos vie54 V{ Registry centro leidZiamame elektroniniame
leidinyj e,,Juridiniq asmenq viesi pranesimai";

95.12. kitq AB ir kituose istatymuose bei teises aktuose taip pat bendroves istatuose ir
bendroves vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytq pareigq vykdym4.

IX SKYRIUS
PELNO (NUOSTOLIU) PASKIRSTYMAS IR DIVIDENDAI

96. Eilinis visuotinis akcininkq susirinkimas, patvirtings metiniq finansiniq ataskaitq
rinkini, turi paskirstyti paskirstytinqji bendroves peln4 (nuostolius). Esant ABI 53 straipsnio 2
dalyje numatytoms s4lygoms, metini finansiniq ataskaitq rinkini turi patikrinti visuotinio akcininkq
susirinkimo i5rinkta audito imone.

97. Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendime paskirstyti bendroves peln4 (nuostolius)
nurodoma ABI 59 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija.

98. Bendroves paskirstytin4ji peln4 (nuostolius) sudaro ataskaitiniq finansiniq metq pelno
(nuostoliq) ir ankstesniq finansiniq metq nepaskirstytojo pelno (nuostoliq) ataskaitiniq finansiniq
metq pabaigoje, pervedimq i5 rezervq bei akcininkq inaSq nuostoliams padengti suma.

99. Jeigu ankstesniq finansiniq metq nepaskirstytojo pelno (nuostoliq) ataskaitiniq
finansiniq metq pabaigoje ir ataskaitiniq finansiniq metq pelno (nuostoliq) suma yra neigiama, t. y.
susidaro nuostoliai, visuotinis akcininkq susirinkimas turi priimti sprendimq padengti Siuos
nuostolius ABI 59 straipsnyje nustatyta tvarka.

100. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybes teise
priklausandiq akcijq nominaliai vertei. Jeigu akcija ne visi5kai apmoketa ir jos apmokejimo
terminas nepasibaiggs, tai akcininko dividendas maZinamas proporcingai neapmokeios akcijos
kainos daliai. Akcijoms uZ kurias baigta moketi tais finansiniai metais, uZ i<uriuos mokamas
dividendas, dividendas maZinamas proporcingai laikui, kuri ta akcija buvo ne visi5kai apmoketa.
Jeigu akcija nevisi5kai apmoketa ir apmokejimo terminas yra pasibaiggs, dividendas nemoku*ur.
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l0l.Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra bendroves

isipareigojimas akcininkams ir gali bflti i5ieskoti kaip kreditorinis isiskolinimas. Akcininkui
iSmoket4 dividend4 bendrove gali iSie5koti, jeigu akcininkas Zinojo, ar turejo Linoti, kad paskelbtas

dividendas yra paskirtas ir (arba) i5moketas neteisetai.
l02.Dividendai uZ trumpesni negu finansiniai metai laikotarpi gali b[ti skiriami visuotinio

akcininkq susirinkimo sprendimu, jeigu tenkinamos visos Sios sqlygos:
102.1. patvirtintas trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio tarpiniq finansiniq

ataskaitq rinkinys;
102.2. trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pelno (nuostoliq) suma yra teigiama

(nera nuostoliq);
102.3. dividendams i5moketi skiriama suma nevir5ija trumpesnio negu finansiniai metai

laikotarpio pelno (nuostoliq), ankstesniq finansiniq metq nepaskirstytojo pelno (nuostoliq), perkelto

i einamuosius finansinius metus, sumos, atskaidius per trumpesni negu finansiniai metai laikotarpi
gauto pelno dali, kuri pagal ABI 59 straipsnio 5 dali ar bendroves istatus turi blti paskirta i
rezervus;

102.4. bendrove neturi neivykdytq prievoliq, kuriq terminai yra suejg iki sprendimo
priemimo, ir i5mokejusi dividendus btitq pajegi ivykdyti savo prievoles uZ einamuosius finansinius
metus.

103. Bendrove turi i5moketi paskirtus dividendus ne veliau kaip per vien4 menesi nuo
sprendimo paskirstyti peln4 arba sprendimo skirti dividendus uZ trumpesni negu finansiniai metai
laikotarpi priemimo dienos. Dividendus moketi avansu draudZiama.

1 04.Bendrove dividendus i5moka pinigais.
105. Dividendus turi teisg gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkq susirinkimo,

paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo bendroves akcininkai ar kitokiu teisetu pagrindu
turejo teisg i dividendus.

X SKYRIUS
BENDROVES DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS

TVARKA

106.Bendroves prane5imai turi btiti paskelbti vie5ai, jie skelbiami V[ Registrq centro
leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmeil+ vie5i prane5imai'..

107. Apie Saukiam4 visuotini akcininkq susirinkim4, pakartotini susirinkim4 akcininkams
prane5am4 istatq 68,70 punktuose nustatyta tvarka.

108.Apie visuotinio akcininkq susirinkimo darbotvarkes pasikeitimus akcininkams
prane5ama ne veliau kaip likus 10 dienq iki visuotinio akcininkq susirinkimo istatq 68 punkte
nustatyta tvarka.

lO9.Sprendimas sumaZinti istatini kapital4 skelbiamas [statq 35 punkte nustatyta tvarka.
110. Informacija apie bendroves esminius ivykius skelbiama VI Registry centro

leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmem+ vie5i prane5imai" ne veliau kaip per 5 darbo
dienas nuo jo ivykimo arba nuo suZinojimo apie ji, arba nuo tos dienos, kai tapo aiSku, kad ivykis
yra esminis.

lll.Bendroves dokumentus ar kit4 informacij4 akcininkai gali gauti {statq 42 bei 45
punktq nustatyta tvarka.

XI SKYRIUS
BENDROVES ISTATU KEITIMO TVARKA
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112.Bendroves istatai keidiami visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu, kvalifikuota
balsq dauguma, kuri negali bflti maZesne kaip 213 visrl susirinkime dalyvaujandiq akcininkq akcrjq
suteikiamq balsq.

ll3.Visuotiniam akcininkq susirinkimui priemus sprendim4 pakeisti bendroves istatus,
suraSomas visas pakeistq istatq tekstas.

1 14. Kai didinamas arba maZinamas bendroves istatinis kapitalas, dokumentas,
patvirtinantis sprendim4 sumaZinti arba padidinti istatini kapitalq, per 10 dienq nuo sprendimo
priemimo turi buti pateiktas juridiniq asmenq registro tvarkytojui.

1l5.Pakeisti istatai privalo blti iregistruoti juridiniq asmenq registre Juridiniq asmem+
registro istatymo nustatyta tvarka. Juos pasira5o visuotinio akcininkq susirinkimo igaliotas asmuo.
Kai bendroves istatai keidiami del Siq istatq 18 punkte nurodytos prieZasties,- istatq pakeitimus
pasira5o bendroves vadovas.

116. Pakeistais bendroves istatais tretieji asmenys gali remtis tik nuo jq iregistravimo
juridiniq asmenq registre.
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