
 
   

 
UŽDAROSIOS AKCINöS BENDROVöS 

“PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS” 
ĮSTATAI 

 
 

1.      Bendroji dalis 
1.1. Uždaroji akcin÷ Bendrov÷ „Palangos komunalinis ūkis“ (toliau - Bendrov÷) yra akcinio kapitalo 

įmon÷, kurios kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrov÷ savo veikloje vadovaujasi 
įstatais, Civiliniu kodeksu, LR Akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teis÷s aktais. 

1.2. Bendrov÷s teisin÷ forma – uždaroji akcin÷ bendrov÷. 
1.3. Bendrov÷ yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Ji turi 

sąskaitas bankų įstaigose ir savarankišką balansą. 
1.4. Bendrov÷ įsteigta neribotam laikui. 
1.5. Bendrov÷ yra ribotos civilin÷s atsakomyb÷s privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako 

tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrov÷s prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmok÷ti už 
akcijas. Lietuvos Respublika ir akcininkai neatsako pagal Bendrov÷s prievoles, kaip ir Bendrov÷ 
neatsako už Lietuvos Respublikos ir akcininkų įsipareigojimus. 

1.6. Bendrov÷ turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: "Lietuvos Respublika* Palangos miestas* UAB 
Palangos komunalinis ūkis”. 

1.7. Bendrov÷s dokumentuose, naudojamuose santykiuose su trečiaisiais asmenimis, nurodoma: 
bendrov÷s pavadinimas, juridinio asmens teisin÷ forma, bendrov÷s buvein÷s adresas, juridinio 
asmens kodas, registras, kuriame kaupiami duomenys apie bendrovę. Kai bendrov÷s dokumentuose 
minimas bendrov÷s kapitalas, nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmok÷to įstatinio kapitalo dydis. 

1.8. Bendrov÷s finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. 

2.     Bendrov÷s tikslas ir ūkin÷-komercin÷ veikla 
2.1. Bendrov÷s veiklos tikslai yra vykdyti bendrovei pavestas funkcijas Palangos miesto komunalinio 

ūkio sutvarkymo ir aptarnavimo srityje, gauti pelną iš Bendrov÷s veiklos, tenkinti akcininkų turtinius 
interesus. 

2.2. Bendrov÷s veiklos objektas – komunalinių ir kitų komercinių paslaugų teikimas gyventojams, miesto 
komunalinio ūkio priežiūra ir tvarkymas; 

2.3. Bendrov÷ gali užsiimti ir kita veikla, jei tai neprieštarauja Bendrov÷s veiklos tikslams ir/ar Lietuvos 
Respublikos įstatymams. Licencijuojama veikla ar veikla, kuriai vykdyti reikia gauti leidimus, 
vykdoma tik gavus licenzijas ir leidimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

3. Bendrov÷s teis÷s ir pareigos 
3.1 Bendrov÷ gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir tur÷ti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos 

neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. 
3.2 Bendrov÷ turi teisę skolinti ir skolintis pinigų. Bendrov÷ negali verstis kredito įstaigos veikla. 

Bendrov÷s fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų l÷šų suma negali viršyti jos nuosavo 
kapitalo. 

3.3 Bendrov÷ turi teisę įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių 
asmenų. Bendrov÷, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teis÷s įkeisti akcininkams savo turto. 
Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos dav÷jo gyvenamojoje ar verslo 
vietoje esančių komercinių bankų vidutin÷s palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties 
sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti d÷l didesnių 
palūkanų dydžio; 

3.4 Bendrov÷ neturi teis÷s tiesiogiai ar netiesiogiai mok÷ti avansu, duoti paskolą ar užtikrinti prievolių 
įvykdymą, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti tos bendrov÷s 
akcijų. 
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3.5 Vadovas prieš priimdamas sprendimą investuoti l÷šas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai 
pranešti kreditoriams, su kuriais bendrov÷ yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra 
įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesn÷ kaip 1/20 bendrov÷s įstatinio kapitalo. 

3.6 Bendrov÷ turi teisę nustatyti savo vidaus valdymo struktūrą ir tvarką, priimti, keisti ir pildyti savo 
įstatus, reglamentus ir vidaus tvarkos taisykles. 

3.7 Bendrov÷ turi teisę steigti filialus, nustatyti jų valdymo tvarką, būti kitų bendrovių steig÷ja ar 
akcininke, reorganizuotis, jungtis į asociacijas, konsorciumus, koncernus, konfederacijas. 

3.8 Skirti l÷šų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, sportui bei kitoms 
visuomenin÷ms reikm÷ms. 

3.9 Bendrov÷ turi teisę įsigyti savas akcijas LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. 
3.10 Bendrov÷ turi ir kitas šiuose Įstatuose neįvardintas Lietuvos Respublikos įstatymų bei tarptautinių 

sutarčių jai suteiktas turtines ir neturtines teises bei pareigas.  

4. Bendrov÷s įstatinis kapitalas 
4.1. Bendrov÷s įstatinis kapitalas lygus 3 952 890 (trys milijonai devyni šimtai penkiasdešimt du 

tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt) litų. Jis padalintas į 395 289 paprastąsias vardines akcijas. 
Vienos akcijos nominali vert÷ lygi 10 (dešimt) litų. Bendrov÷s akcijos yra nematerialios, t.y. akcijos 
yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmenin÷se vertybinių popierių sąskaitose. 

4.2. Bendrov÷s įstatinio kapitalo didinamas. 
4.2.1 Bendrov÷s įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų 

nominalią vertę ir atitinkamai pakeičiant įstatus. 
4.2.2 Didinti įstatinį kapitalą bendrov÷ gali tik tuomet, kai visiškai apmok÷tas jos įstatinis kapitalas 

(paskutin÷s laidos akcijų emisijos kaina). 
4.2.3 Dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo 

pri÷mimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. 
4.2.4 Pirmumo teise įsigyti bendrov÷s išleidžiamų akcijų gali bendrov÷s akcininkai proporcingai 

nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavyb÷s teise priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo, 
pri÷musio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną, išskyrus LR Akcinių 
bendrovių įstatymo 57 str. nustatytas išimtis. 

4.2.5 Kai per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas gali būti 
didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo, 
pri÷musio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, sprendime buvo numatyta tokia galimyb÷. 
Remdamasi šiuo sprendimu, bendrov÷s vadovas bendrov÷s įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio 
kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią jų vertę ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų 
registro tvarkytojui. 

4.2.6 Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrov÷s įstatus juridinių asmenų 
registre. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą, išskyrus sprendimą 
d÷l konvertuojamųjų obligacijų išleidimo, laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti bendrov÷s įstatai 
nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 m÷nesius nuo visuotinio akcininkų 
susirinkimo, pri÷musio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos. Pažeidus šį terminą, įnašai už 
pasirašytas akcijas jas pasirašiusio asmens raštišku pareikalavimu turi būti nedelsiant grąžinti be 
jokių atskaitymų. 

4.2.7 D÷l įstatinio kapitalo padidinimo pakeistus įstatus įregistravus juridinių asmenų registre,  naujos 
nematerialios akcijos fiksuojamos įrašais akcininkų asmenin÷se vertybinių popierių sąskaitose. 

4.2.8 Bendrov÷s įstatinis kapitalas papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais didinamas tik išleidžiant 
naujas akcijas. 

4.2.9 Nemoki akcin÷ bendrov÷ gali didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais tik tuo atveju, kai naujas 
akcijas įsigyja jos akcininkai, darbuotojai ir kreditoriai. 

4.2.10 D÷l įstatinio kapitalo padidinimo papildomais įnašais pakeisti bendrov÷s įstatai registruojami 
juridinių asmenų registre po to, kai yra pasirašytos akcijos ir įmok÷ti pradiniai įnašai. 

4.2.11 Įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš bendrov÷s l÷šų, t.y. iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir 
rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus). Įstatinis kapitalas iš bendrov÷s l÷šų 
didinamas išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai išduodamos akcininkams, arba padidinant 
anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes. 
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4.2.12 Sprendimą padidinti įstatinį kapitalą iš bendrov÷s l÷šų priima visuotinis akcininkų susirinkimas, 
vadovaudamasis bendrov÷s finansinių ataskaitų rinkiniu. Jei visuotinio akcininkų susirinkimo 
sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas ne v÷liau kaip pra÷jus 6 m÷nesiams nuo finansinių 
metų pabaigos, gali būti vadovaujamasi metinių finansinių ataskaitų rinkiniu. Jei sprendimas 
padidinti įstatinį kapitalą priimamas pra÷jus 6 m÷nesiams nuo finansinių metų pabaigos, visuotiniam 
akcininkų susirinkimui turi būti pateiktas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, sudarytas ne anksčiau 
kaip likus 3 m÷nesiams iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 
turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su teis÷s aktų nustatytais dokumentais, 
reikalingais pakeistiems įstatams įregistruoti. 

4.2.13 Jeigu bendrov÷s balanse įrašyti nuostoliai, įstatinį kapitalą galima didinti tik iš perkainojimo rezervo. 
4.2.14 Kai bendrov÷ didina įstatinį kapitalą iš bendrov÷s l÷šų išleisdama naujas akcijas, akcininkai turi teisę 

nemokamai gauti naujų paprastųjų akcijų, kurių skaičius būtų proporcingas jiems visuotinio 
akcininkų susirinkimo, pri÷musio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dieną nuosavyb÷s teise 
priklausančių akcijų nominaliai vertei, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. 

4.3 Bendrov÷s įstatinio kapitalo mažinimas. 
4.3.1 Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba LR Akcinių 

bendrovių įstatymo nustatytais atvejais − teismo sprendimu. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas 
tik šiais būdais: 

4.3.1.1 sumažinant akcijų nominalias vertes; 
4.3.1.2 anuliuojant akcijas. 
4.3.2 Sumažintas bendrov÷s įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už šio LR Akcinių bendrovių įstatymo 

nustatytą bendrov÷s minimalaus įstatinio kapitalo dydį. 
4.3.3 Visuotiniam akcininkų susirinkimui pri÷mus sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą vien tam, kad būtų 

panaikinti bendrov÷s balanse įrašyti nuostoliai, tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime 
gali būti priimtas sprendimas padidinti bendrov÷s įstatinį kapitalą papildomais įnašais, išleidžiant 
naujas akcijas. 

4.3.4 Bendrov÷, mažindama įstatinį kapitalą, pirmiausia turi anuliuoti tas jos išleistas akcijas, kurias yra 
įgijusi pati bendrov÷ ar jos dukterin÷s bendrov÷s. Likusių akcijų nominali vert÷ ar akcijų skaičius 
visiems akcininkams mažinamas proporcingai jiems nuosavyb÷s teise priklausančių akcijų, kurias jie 
turi pakeistų bendrov÷s įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje, nominaliai 
vertei. 

4.3.5 Dokumentas, patvirtinantis sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo 
pri÷mimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Įstatinis kapitalas laikomas 
sumažintu tik pakeistus įstatus įregistravus juridinių asmenų registre. 

4.4 Informavimas apie įstatinio kapitalo mažinimą ir bendrov÷s prievolių vykdymo užtikrinimas 
4.4.1 Apie sprendimą sumažinti bendrov÷s įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrov÷s 

kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti bendrov÷s įstatinį kapitalą 
turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame dienraštyje arba apie jį pranešta kiekvienam 
bendrov÷s akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku. 

4.4.2 Mažindama įstatinį kapitalą, bendrov÷ privalo savo prievolių įvykdymą papildomai užtikrinti 
kiekvienam to pareikalavusiam savo kreditoriui, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Prievolių 
įvykdymo papildomo užtikrinimo gali reikalauti kreditorius, kurio teis÷s atsirado ir nepasibaig÷ iki 
juridinių asmenų registro tvarkytojo paskelbimo apie visuotinio akcininkų susirinkimo ar teismo 
sprendimą sumažinti bendrov÷s įstatinį kapitalą dienos. Bendrov÷s kreditorius savo reikalavimus gali 
pateikti bendrovei ne v÷liau kaip per 2 m÷nesius nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo paskelbimo 
apie sprendimą sumažinti bendrov÷s įstatinį kapitalą dienos. 

4.4.3 Bendrov÷ gali neteikti kreditoriams prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo, jei tenkinama bent 
viena iš šių sąlygų: 

4.4.3.1 kreditorių reikalavimų suma neviršija 1/2 bendrov÷s nuosavo kapitalo dydžio po įstatinio kapitalo 
sumažinimo; 

4.4.3.2 kreditorių reikalavimai yra pakankamai užtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija; 
4.4.3.3 įstatinis kapitalas mažinamas vien tam, kad būtų panaikinti bendrov÷s balanse įrašyti nuostoliai. 
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4.4.4 D÷l įstatinio kapitalo sumažinimo pakeisti bendrov÷s įstatai pateikiami juridinių asmenų registro 
tvarkytojui po to, kai buvo įvykdyti visi Įstatų 4.4.1 ir 4.4.2 punktuose nustatyti veiksmai, bet ne 
anksčiau kaip pra÷jus 2 m÷nesiams nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo paskelbimo apie 
visuotinio akcininkų susirinkimo ar teismo sprendimą sumažinti bendrov÷s įstatinį kapitalą dienos ir 
ne v÷liau kaip pra÷jus 6 m÷nesiams nuo sprendimo sumažinti įstatinį kapitalą pri÷mimo dienos, 
išskyrus Įstatų 4.4.5. punkte nurodytą atvejį. Pakeisti d÷l įstatinio kapitalo sumažinimo bendrov÷s 
įstatai gali būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui nesilaikant šiame punkte nustatyto 2 
m÷nesių termino, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 

4.4.4.1 bendrov÷ neturi kreditorinių įsiskolinimų ir apie įstatinio kapitalo mažinimą buvo viešai paskelbta, 
kaip nustatyta Įstatų 4.4.1 punkte; 

4.4.4.2 įstatinis kapitalas mažinamas vien tam, kad būtų panaikinti bendrov÷s balanse įrašyti nuostoliai; 
4.4.4.3 įstatinis kapitalas mažinamas, kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu 

padarytos klaidos. 
4.4.5 Jei teisme nagrin÷jamas ginčas d÷l prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo, d÷l įstatinio kapitalo 

sumažinimo pakeisti įstatai negali būti pateikiami juridinių asmenų registro tvarkytojui iki teismo 
sprendimo įsiteis÷jimo. 

4.4.6 Jei bendrov÷s įstatų pakeitimai d÷l įstatinio kapitalo sumažinimo buvo įregistruoti bendrovei 
pažeidus reikalavimus d÷l prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo kreditoriams, įstatinio kapitalo 
mažinimas teismo sprendimu pripažįstamas negaliojančiu. 

5. Bendrov÷s kapitalas  
5.1 Bendrov÷s kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Skolintas kapitalas susidaro platinant išleistas 

obligacijas, imant kreditus ir kitaip skolinantis l÷šų. 
5.2 Nuosavą bendrov÷s kapitalą sudaro: 
5.2.1 apmok÷to įstatinio kapitalo dydis; 
5.2.2 akcijų priedai (akcijų nominalios vert÷s perviršis); 
5.2.3 perkainojimo rezervas; 
5.2.4 privalomasis rezervas; 
5.2.5 rezervas savoms akcijoms įsigyti; 
5.2.6 kiti rezervai; 
5.2.7 nepaskirstytasis rezultatas − pelnas (nuostoliai). 
5.3 Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrov÷s akcijų nominalių verčių sumai. 
5.4 Jeigu bendrov÷s nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo 

dydžio, bendrov÷s vadovas ne v÷liau kaip per 3 m÷nesius nuo dienos, kurią sužinojo ar tur÷jo 
sužinoti apie susidariusią pad÷tį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti 
klausimus d÷l sprendimų, nurodytų LR Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio 10 dalies 2 punkte 
ir 11 dalyje. Bendrov÷je susidariusi pad÷tis turi būti ištaisyta ne v÷liau kaip per 6 m÷nesius nuo 
dienos, kurią vadovas sužinojo ar tur÷jo sužinoti apie susidariusią pad÷tį. 

5.5 Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas įstatų 5.4. punkte nurodytu atveju nepri÷m÷ sprendimo 
ištaisyti bendrov÷je susidariusią pad÷tį ar tokia pad÷tis nebuvo ištaisyta per 6 m÷nesius nuo dienos, 
kurią vadovas sužinojo ar tur÷jo sužinoti apie susidariusią pad÷tį, bendrov÷s vadovas ne v÷liau kaip 
per 2 m÷nesius nuo įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą d÷l 
bendrov÷s įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį 
kapitalą, tačiau, jeigu po sumažinimo įstatinis kapitalas būtų mažesnis už įstatymų nustatytą 
minimalų įstatinio kapitalo dydį, jis gali būti mažinamas tik iki įstatymų nustatyto minimalaus 
įstatinio kapitalo dydžio. 

5.6 Įsiteis÷jus teismo sprendimui sumažinti bendrov÷s įstatinį kapitalą, bendrov÷s vadovas bendrov÷s 
įstatuose privalo atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią vertę, 
taip pat anuliuoti akcijas. Pirmiausia anuliuojamos bendrov÷s įgytos savos akcijos. Jei to nepakanka, 
sumažinamos likusių akcijų nominalios vert÷s ar (ir) anuliuojama dalis akcijų. Akcijų skaičius 
visiems akcininkams mažinamas proporcingai skaičiui jiems nuosavyb÷s teise priklausančių 
bendrov÷s akcijų, kurias jie turi pakeistų bendrov÷s įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre 
dienos pabaigoje. Pakeisti bendrov÷s įstatai, pasirašyti bendrov÷s vadovo, turi būti pateikti juridinių 
asmenų registro tvarkytojui ne v÷liau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteis÷jimo. Kartu su 
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įstatymų nustatytais dokumentais juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateiktas 
dokumentas, patvirtinantis akcijų anuliavimą, jeigu akcijos anuliuojamos. 

5.8 Rezervai ir akcijų priedai: 
5.8.1 Bendrov÷je sudaromi rezervai iš paskirstytinojo pelno, taip pat perkainojimo rezervas. 
5.8.2 Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio 

kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrov÷s nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo 
dalis, viršijanti 1/10 įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną gali būti perskirstyta. 
Panaudojus privalomąjį rezervą nuostoliams padengti, jo dydis atkuriamas LR Akcinių bendrovių 
Įstatymo 59 str. 5 dalyje nustatyta tvarka iš paskirstytinojo pelno. 

5.8.3 Bendrov÷s rezervas savoms akcijoms įsigyti, kurio dydis yra ne mažesnis už įsigyjamų savų akcijų 
įsigijimo verčių sumą, sudaromas iš paskirstytinojo pelno. 

5.8.4 Kiti rezervai sudaromi iš paskirstytinojo pelno ir naudojami konkretiems bendrov÷s tikslams 
įgyvendinti. 

5.8.5 Bendrov÷s rezervas savoms akcijoms įsigyti  ir kiti rezervai gali būti sudaromi tik po to, kai yra 
padarytas LR Akcinių bendrovių įstatymo 59 str. 5 dalyje nustatyto dydžio atskaitymas į privalomąjį 
rezervą, ir gali būti naudojami bendrov÷s nuostoliams padengti bei įstatiniam kapitalui didinti. Jeigu 
šie rezervai nepanaudoti ir nenumatoma jų panaudoti, skirstant kitų finansinių metų pelną jie gali būti 
perskirstyti. 

5.8.6 Perkainojimo rezervas − tai ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto vert÷s padid÷jimo suma, 
gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervu arba jo dalimi gali būti didinamas įstatinis kapitalas. Iš 
perkainojimo rezervo negali būti mažinami nuostoliai. 

5.8.7 Akcijų priedai (nominalios vert÷s perviršis) − bendrov÷s nuosavo kapitalo dalis, lygi akcijų emisijos 
kainos ir nominalios vert÷s skirtumui. Akcijų priedai gali būti naudojami bendrov÷s įstatiniam 
kapitalui didinti ir nuostoliams dengti. 

 6. Akcininkų teis÷s ir pareigos  
6.1. Akcininkų teises ir pareigas nustato LR Akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai, taip pat šie 

bendrov÷s Įstatai. Akcininkų turtin÷s ir neturtin÷s teis÷s negali būti apribotos, išskyrus įstatymų 
nustatytais atvejais. 

6.2. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka 
apmok÷ti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. 

6.3. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrov÷s nuostolius papildomais 
akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mok÷ti. Akcininkai, kurie nedalyvavo 
visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų 
nemok÷ti. 

6.4. Asmuo, įsigijęs visas bendrov÷s akcijas, arba šios bendrov÷s visų akcijų savininkas, perleidęs dalį 
bendrov÷s akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne v÷liau kaip per 5 dienas nuo 
sandorio sudarymo turi pranešti bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų 
skaičius, akcijos nominali vert÷ ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį (fizinio 
asmens vardas, pavard÷, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisin÷ 
forma, kodas ir buvein÷). 

6.5. Sutartims tarp bendrov÷s ir visų jos akcijų savininko privaloma paprasta rašytin÷ forma, išskyrus 
atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą. 

6.6. Akcininkas turi grąžinti bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmok÷tas pažeidžiant įstatymų 
imperatyvias normas ir bendrov÷ įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar tur÷jo žinoti. 

6.7. Turtin÷s akcininkų teis÷s: 
6.7.1. gauti bendrov÷s pelno dalį (dividendą); 
6.7.2. gauti bendrov÷s l÷šų, kai bendrov÷s įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmok÷ti 

bendrov÷s l÷šų; 
6.7.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrov÷s l÷šų, išskyrus įstatymų 

nustatytas išimtis; 
6.7.4. pirmumo teise įsigyti bendrov÷s išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai 

visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems 
akcininkams atšaukti; 
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6.7.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrov÷, skolindamasi iš savo akcininkų, 
neturi teis÷s įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali 
viršyti paskolos dav÷jo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutin÷s palūkanų 
normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams 
draudžiama susitarti d÷l didesnių palūkanų dydžio; 

6.7.6. gauti likviduojamos bendrov÷s turto dalį; 
6.7.7. kitas įstatymų nustatytas turtines teises. 
6.8. Neturtin÷s akcininkų teis÷s: 

6.8.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 
6.8.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvark÷s 

klausimais; 
6.8.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 
6.8.4. gauti šių Įstatų 6.11.1 punkte nurodytą informaciją apie bendrovę;  
6.8.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidar÷ d÷l bendrov÷s vadovo 

pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat bendrov÷s įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip 
pat kitais įstatymų nustatytais atvejais; 

6.8.6. kitas įstatymų nustatytas neturtines teises.  
6.10 Akcininko balsavimo teis÷: 

6.10.1 Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose iki pirmosios akcijų emisijos 
apmok÷jimo termino, nurodyto steigimo sutartyje, pabaigos, suteikia pasirašytos akcijos, už kurias 
įmok÷ti pradiniai įnašai. Balsavimo teisę kituose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik 
visiškai apmok÷tos akcijos. 

6.10.2 Jei visos bendrov÷s akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vert÷s, kiekviena 
akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą. Jeigu akcijos, suteikiančios 
balsavimo teisę, yra skirtingos nominalios vert÷s, tai viena mažiausios nominalios vert÷s akcija jos 
savininkui suteikia vieną balsą, o kitų akcijų suteikiamų balsų skaičius yra lygus jų nominaliai vertei, 
padalytai iš mažiausios nominalios akcijos vert÷s. 

6.10.3 Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas bendrov÷s akcijas, neturi teis÷s balsuoti priimant 
sprendimą d÷l pirmumo teis÷s įsigyti bendrov÷s išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų 
atšaukimo, jei į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtraukto klausimo sprendimo projekte 
numatyta, kad teis÷ įsigyti bendrov÷s išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų suteikiama 
jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka 
yra įregistruota partneryst÷, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas − fizinis asmuo, taip 
pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas − juridinis 
asmuo. 

6.11 Akcininko teis÷ gauti informaciją. 

6.11.1 Akcininkui raštu pareikalavus, bendrov÷ ne v÷liau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos 
privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrov÷s 
įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrov÷s metinių ir tarpinių pranešimų, 
auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų 
dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, steb÷tojų tarybos 
pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, steb÷tojų 
tarybos narių sąrašų, kitų bendrov÷s dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat 
steb÷tojų tarybos pos÷džių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrov÷s organų 
sprendimai, jeigu šie dokumentai n÷ra susiję su bendrov÷s komercine (gamybine) paslaptimi, 
konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grup÷, turintys ar valdantys daugiau kaip 
1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti 
komercin÷s (gamybin÷s) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais 
bendrov÷s dokumentais. Bendrov÷ gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) 
pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko 
tapatyb÷s. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų 
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kopijas bendrov÷ turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus d÷l akcininko 
teis÷s gauti informaciją sprendžia teismas. 

6.11.2 Bendrov÷s dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai. 
6.11.3 Akcininkams pateikiamame bendrov÷s akcininkų sąraše turi būti nurodyta: uždarosios akcin÷s 

bendrov÷s pavadinimas, kodas, buvein÷; kiekvieno akcininko duomenys (fizinio asmens vardas, 
pavard÷, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens 
pavadinimas, teisin÷ forma, kodas, buvein÷); kai akcija priklauso keliems savininkams, – kiekvieno 
savininko duomenys (fizinio asmens vardas, pavard÷, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas 
korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisin÷ forma, kodas, buvein÷) ir kuris iš savininkų 
yra atstovas; akcininkui nuosavyb÷s teise priklausančių akcijų skaičius pagal klases, akcijos nominali 
vert÷; akcijų įgijimo data, nurodant akcijų skaičių pagal akcijų klases;  akcijų perleidimo data, 
nurodant akcijų skaičių pagal akcijų klases; uždarosios akcin÷s bendrov÷s akcininkų sąrašo sudarymo 
data. 

7.       Bendrov÷s valdymas 
7.1. Bendrov÷ turi visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − bendrov÷s vadovą – 

direktorių 
7.2. Bendrov÷je taip pat sudaromas kolegialus priežiūros organas − steb÷tojų taryba. 
7.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teis÷s pavesti kitiems bendrov÷s organams spręsti jo 

kompetencijai priskirtų klausimų. 
7.4. Bendrov÷s santykiuose su kitais asmenimis bendrov÷s vardu vienvaldiškai veikia bendrov÷s vadovas. 
7.5. Bendrov÷s valdymo organai privalo veikti bendrov÷s ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei 

kitų teis÷s aktų ir vadovautis bendrov÷s įstatais. 
7.6. Kiekvienas kandidatas į bendrov÷s vadovo pareigas, steb÷tojų tarybos narius privalo pranešti jį 

renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su 
bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. 

7.7. D÷l bendrov÷s organų sprendimų, kurie prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, juridinio 
asmens steigimo dokumentams arba protingumo ir sąžiningumo principams, negaliojimo ieškinį gali 
pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrov÷s vadovas, steb÷tojų tarybos nariai ar kiti įstatymuose 
numatyti asmenys ne v÷liau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba tur÷jo 
sužinoti apie ginčijamą sprendimą. 

8. Visuotinis akcininkų susirinkimas 
8.1 Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:  
8.1.1 keisti bendrov÷s įstatus, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis; 
8.1.2 keisti bendrov÷s buveinę; 
8.1.3 rinkti steb÷tojų tarybos narius; 
8.1.4 atšaukti steb÷tojų tarybą ar jos narius; 
8.1.5 rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų 

apmok÷jimo sąlygas; 
8.1.6 nustatyti bendrov÷s išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą; 
8.1.7 priimti sprendimą konvertuoti bendrov÷s vienos klas÷s akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo 

tvarkos aprašą; 
8.1.8 priimti sprendimą keisti uždarosios akcin÷s bendrov÷s akcijų sertifikatus į akcijas; 
8.1.9 tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį; 
8.1.10 priimti sprendimą d÷l pelno (nuostolių) paskirstymo; 
8.1.11 priimti sprendimą d÷l rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo; 
8.1.12 tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą d÷l dividendų už 

trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo; 
8.1.13 priimti sprendimą d÷l dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo; 
8.1.14 priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas; 
8.1.15 priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrov÷s 

akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų; 
8.1.16 priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą; 
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8.1.17 priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis; 
8.1.18 priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų; 
8.1.19 priimti sprendimą d÷l bendrov÷s reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar 

atskyrimo sąlygas, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis; 
8.1.20 priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę; 
8.1.21 priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę; 
8.1.22 priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrov÷s likvidavimą, išskyrus įstatymų nustatytas 

išimtis; 
8.1.23 rinkti ir atšaukti bendrov÷s likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis; 
8.1.24 kitas įstatymų ir šių įstatų nustatytas teises. 
8.2 Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus bendrov÷s įstatuose jo kompetencijai priskirtus 

klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų bendrov÷s organų kompetencijai ir jei pagal esmę 
tai n÷ra valdymo organų funkcijos. 

8.3 Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę 
dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys  bendrov÷s akcininkais, 
asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais 
sudaryta balsavimo teis÷s perleidimo sutartis.  

8.4 Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis 
balsavimo biuletenis bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemon÷mis, jeigu 
užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.  Bendrov÷ 
gali sudaryti galimybę akcininkams visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti 
elektroninių ryšių priemon÷mis.  

8.5 Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalb÷ti turi teisę taip pat ir steb÷tojų tarybos nariai, 
bendrov÷s vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius. 

8.6 Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo 
sąraše. Šiame sąraše turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo 
turimos akcijos. 

8.7 Akcininkų registravimo sąrašą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. 
Jeigu susirinkimo sekretorius nerenkamas, šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Jei visi 
susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, šį sąrašą pasirašo bendrov÷s vadovas. 

8.8 Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti 
asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris n÷ra akcininkas, be to, turi pateikti dokumentą, 
patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Ši dalis netaikoma, kai balsuojama 
raštu ir elektroninių ryšių priemon÷mis. 

8.9 Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi steb÷tojų taryba, bendrov÷s 

vadovas bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. 

8.10 Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrov÷s vadovo sprendimu. 
8.11 Jei bendrov÷s vadovas nepri÷m÷ sprendimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą per 10 dienų 

nuo iniciatyvos teisę turinčių susirinkimo sušaukimo iniciatorių paraiškos gavimo dienos, visuotinis 
akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia 
daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu. 

8.12 Susirinkimo sušaukimo iniciatorių paraiškoje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir 
tikslai, pateikti pasiūlymai d÷l susirinkimo darbotvark÷s, datos ir vietos, siūlomų sprendimų 
projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne v÷liau kaip per 30 dienų nuo paraiškos 
gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų 
šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvark÷s 
klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos. 

8.13 Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis 
akcininkų susirinkimas. 

8.14 Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne v÷liau kaip per 4 m÷nesius nuo 

finansinių metų pabaigos. 
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8.15 Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu: 

8.15.1 bendrov÷s nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis 
klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime; 

8.15.2 steb÷tojų tarybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa 
mažesnis už įstatymuose nustatytą minimalų; 

8.15.3 atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrov÷s 
vadovas, išskyrus įstatymų išimtis; 

8.15.4 audito įmon÷ nutraukia sutartį su bendrove ar d÷l kitų priežasčių negali patikrinti bendrov÷s metinių 
finansinių ataskaitų, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus ar yra numatytas įstatuose; 

8.15.5 to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, 
steb÷tojų taryba, bendrov÷s vadovas; 

8.15.6 to reikia pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą, kitus įstatymus ar bendrov÷s Įstatus. 
8.16 Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, jeigu: 
8.16.1 eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko per 4 m÷nesius nuo finansinių metų pabaigos ir d÷l 

to į teismą kreip÷si bent vienas bendrov÷s akcininkas; 
8.16.2 į teismą kreip÷si visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys asmenys ar 

bendrov÷s organai, kad bendrov÷s vadovas įstatymo ir Įstatų nustatytais atvejais nesušauk÷ visuotinio 
akcininkų susirinkimo; 

8.16.3 į teismą kreip÷si visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, kad pateikus paraišką 
bendrov÷s vadovas nesušauk÷ visuotinio akcininkų susirinkimo; 

8.16.4 į teismą kreip÷si bent vienas bendrov÷s kreditorius d÷l to, kad visuotinis akcininkų susirinkimas 
nebuvo sušauktas, kai paaišk÷jo, kad bendrov÷s nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose 
nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. 

8.17 Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvark÷ 

8.17.1 Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia bendrov÷s vadovas. Kai visuotinis akcininkų 
susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais 
dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreip÷si į teismą d÷l visuotinio akcininkų 
susirinkimo sušaukimo. 

8.17.2 Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į susirinkimo 
darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją. 

8.17.3 Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvark÷ gali būti pildoma steb÷tojų tarybos, bendrov÷s 
vadovo, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, 
siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemon÷mis. Kartu 
su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti 
nereikia, paaiškinimai d÷l kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvark÷s 
klausimo. Darbotvark÷ papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne v÷liau kaip likus 14 dienų iki 
visuotinio akcininkų susirinkimo. 

8.17.4 Įstatų 8.17.3 punkte nurodyti bendrov÷s organai ir asmenys bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų 
susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemon÷mis siūlyti naujus 
sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į 
bendrov÷s organų narius, audito įmonę. 

8.17.5 Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvark÷, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, 
buvo pakeista, apie jos pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie 
visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, ne v÷liau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų 
susirinkimo. 

8.17.6 Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvark÷je numatyta atšaukti bendrov÷s organų narius ar 
audito įmonę, į darbotvarkę atitinkamai turi būti įtraukti naujų narių rinkimo į šiuos bendrov÷s 
organus ar naujos audito įmon÷s rinkimo klausimai. 

8.17.7 Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio akcininkų 
susirinkimo darbotvark÷. 
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8.18 Informavimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą. 

8.18.1 Bendrov÷s vadovas, asmenys ar institucija, pri÷mę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų 
susirinkimą, pateikia bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio 
akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. 

8.18.2 Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: 
8.18.2.1 bendrov÷s pavadinimas, buvein÷ ir kodas; 
8.18.2.2 susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas); 
8.18.2.3 susirinkimo darbotvark÷; 
8.18.2.4 visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai; 
8.18.2.5 bendrov÷s organas, asmenys ar institucija, pri÷mę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų 

susirinkimą; 
8.18.2.6 įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas 

klausimas d÷l įstatinio kapitalo sumažinimo; 
8.18.2.7 dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemon÷mis tvarka, 

jeigu bendrov÷ sudaro tokią galimybę; 
8.18.2.8 kur ir kaip gauti sprendimų d÷l kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvark÷s 

klausimo projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – steb÷tojų tarybos, bendrov÷s vadovo ir 
akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų 
susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. 

8.18.3 Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje 
“Klaip÷da” arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne v÷liau 
kaip likus 21 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. 

8.18.4 Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą 
akcininkams turi būti pranešta Įstatų 8.18.3 punkte nustatytu būdu ne v÷liau kaip likus 5 dienoms iki 
šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas 
šaukiamas ne anksčiau kaip pra÷jus 5 dienoms ir ne v÷liau kaip pra÷jus 21 dienai nuo neįvykusio 
visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą 
akcininkams turi būti pranešta Įstatų 8.18.3 punkte nustatytu būdu ne v÷liau kaip likus 5 dienoms 
iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. 

8.18.5 Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant Įstatų 8.18.3 ir 8.18.4 punktuose 
nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su 
tuo raštiškai sutinka. 

8.18.6 Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų 
susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje. 

8.18.7 Ne v÷liau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta 
galimyb÷ susipažinti su bendrov÷s turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, 
įskaitant sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – steb÷tojų tarybos, bendrov÷s 
vadovo ir akcininkų paaiškinimus d÷l jų pasiūlyto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvark÷s 
klausimo, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką vadovui. 
Jeigu akcininkas raštu pageidauja, bendrov÷s vadovas ne v÷liau kaip per 3 dienas nuo rašytinio 
prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – 
steb÷tojų tarybos, bendrov÷s vadovo ir akcininkų paaiškinimus d÷l jų pasiūlyto visuotinio akcininkų 
susirinkimo darbotvark÷s klausimo įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. 
Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto 
iniciatorius pateik÷ sprendimo projekto pagrindimą, jis turi būti prid÷tas prie sprendimo projekto.  

8.19 Visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumas ir sprendimų pri÷mimas. 

8.19.1 Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 
akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad 
kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo n÷ra, visuotinis akcininkų 
susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų 
susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir 
kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas. 
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8.19.2 Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių. 
Sekretoriaus galima nerinkti, jei visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 
akcininkai. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai 
balsavo raštu. 

8.19.3 Nustatant bendrą bendrov÷s akcijų teikiamų balsų skaičių ir visuotinio akcininkų susirinkimo 
kvorumą, nesuteikiančiomis balsų akcijomis laikomos bendrov÷s įgytos savos akcijos; 

8.19.4 Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcininkų 
susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia bendrovei bendrąjį balsavimo 
biuletenį – jame jis praneša visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai d÷l 
kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame 
akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. 
Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji 
balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teis÷s balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant 
sprendimą, d÷l kurio jis iš anksto pareišk÷ savo valią raštu. 

8.19.5 Jei Įstatuose nustatytais atvejais akcininkas negali balsuoti priimant sprendimus atskirais klausimais, 
balsavimo rezultatai šiais atskirais klausimais nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir turinčių 
balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių. 

8.19.6 Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas 
visiems akcininkams tais klausimais, d÷l kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir 
jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų 
šiame visuotiniame akcininkų susirinkime. 

8.19.7 Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų 
balsų negu prieš, jeigu įstatymai ar bendrov÷s įstatai nenustato didesn÷s daugumos. 

8.19.8 Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teis÷s priimti sprendimų darbotvark÷je nepaskelbtais 
klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos 
suteikia balsavimo teisę, ir n÷ vienas akcininkas nebalsavo raštu. 

8.19.9 Sprendimai, priimami kvalifikuota balsų dauguma. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota 
balsų dauguma, kuri negali būti mažesn÷ kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų 
suteikiamų balsų, priima sprendimus: 

8.19.9.1 keisti bendrov÷s Įstatus, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis; 
8.19.9.2 nustatyti bendrov÷s išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą; 
8.19.9.3 konvertuoti bendrov÷s vienos klas÷s akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką; 
8.19.9.4 keisti uždarosios akcin÷s bendrov÷s akcijų sertifikatus į akcijas; 
8.19.9.5 d÷l pelno (nuostolių) paskirstymo; 
8.19.9.6 d÷l rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo; 
8.19.9.7 išleisti konvertuojamąsias obligacijas; 
8.19.9.8 padidinti įstatinį kapitalą; 
8.19.9.9 sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis; 
8.19.9.10 d÷l bendrov÷s reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo; 
8.19.9.11 d÷l bendrov÷s pertvarkymo; 
8.19.9.12 d÷l bendrov÷s restruktūrizavimo; 
8.19.9.13 d÷l bendrov÷s likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo.  
8.19.10 Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesn÷ kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų 
susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų 
balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrov÷s išleidžiamų 
konkrečios emisijos akcijų ar bendrov÷s išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.  
8.20 Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. 

8.20.1 Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai 
priimtus sprendimus pasirašo visi bendrov÷s akcininkai, taip pat kai bendrov÷je yra vienas 
akcininkas. 

8.20.2 Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir 
visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, 
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protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo 
raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrov÷s vadovas. 

8.20.3 Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne v÷liau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų 
susirinkimo dienos. 

8.20.4 Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 
dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne v÷liau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų 
susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę d÷l protokole išd÷stytų faktų ir protokolo 
surašymo. 

8.21 Prie protokolo turi būti pridedama: visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų 
registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto 
raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kaip buvo 
balsuota elektroninių ryšių priemon÷mis; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie 
visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos d÷l protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų 
išvada d÷l šių pastabų.  

8.22 Jeigu bendrov÷s visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami 
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams. 

8.23 Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, yra 
oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Šių dokumentų 
klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 

9. Steb÷tojų taryba 
9.1 Steb÷tojų tarybos sudarymas. 

9.1.1 Steb÷tojų taryba yra kolegialus bendrov÷s veiklos priežiūrą atliekantis organas. Steb÷tojų tarybai 
vadovauja jos pirmininkas. 

9.1.2 Steb÷tojų tarybos narių skaičius yra 5. 
9.1.3 Steb÷tojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Renkant steb÷tojų tarybos narius, 

kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam 
priklausančios akcijos, ir renkamų steb÷tojų tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus 
akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę 
kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų steb÷tojų taryboje, 
rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų 
balsų skaičių surinkusių kandidatų. 

9.1.4 Steb÷tojų taryba renkama 4 metų laikotarpiui. Steb÷tojų tarybos nario kadencijų skaičius 
neribojamas. Steb÷tojų taryba iš savo narių renka steb÷tojų tarybos pirmininką. 

9.2 Steb÷tojų tarybos nariu negali būti: 
9.2.1 bendrov÷s, dukterin÷s bendrov÷s ir šią bendrovę patronuojančios bendrov÷s vadovas; 
9.2.2 bendrov÷s, dukterin÷s bendrov÷s ir šią bendrovę patronuojančios bendrov÷s valdybos narys; 
9.2.3 asmuo, kuris pagal teis÷s aktus neturi teis÷s eiti šių pareigų. 
9.3 Steb÷tojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus steb÷tojų tarybą ar jos narius 

išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui. 
9.4 Kai bendrov÷s įstatai keičiami d÷l steb÷tojų tarybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, 

naujai išrinkti steb÷tojų tarybos nariai savo veiklą gali prad÷ti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo 
dienos. Šiuo atveju sprendimo d÷l įstatų pakeitimo pri÷mimas ir naujų steb÷tojų tarybos narių 
rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo 
darbotvark÷je. 

9.5 Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą steb÷tojų tarybą arba pavienius jos narius 
nesibaigus steb÷tojų tarybos kadencijai. 

9.6 Steb÷tojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne v÷liau kaip 
prieš 14 dienų raštu įsp÷jęs bendrovę. 

9.7 Jeigu steb÷tojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar d÷l kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir 
akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių 
steb÷tojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, steb÷tojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama 
visa steb÷tojų taryba. Jeigu renkami pavieniai steb÷tojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios 
steb÷tojų tarybos kadencijos pabaigos. 
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9.8 Už veiklą steb÷tojų taryboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos LR Akcinių bendrovių 
įstatymo 59 str. nustatyta tvarka. 

9.9 Steb÷tojų taryba: 

9.9.1 renka ir atšaukia iš pareigų bendrov÷s vadovą. Jei bendrov÷ dirba nuostolingai, steb÷tojų taryba 
privalo svarstyti, ar bendrov÷s vadovas tinka eiti pareigas; 

9.9.2 bendrov÷s vadovo veiklą; 
9.9.3 pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus d÷l bendrov÷s veiklos 

strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir bendrov÷s 
metinio pranešimo, taip pat bendrov÷s vadovo veiklos; 

9.9.4 pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo d÷l dividendų už 
trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui ir jam priimti sudarytam tarpinių 
finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui; 

9.9.5 teikia siūlymus bendrov÷s vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems 
teis÷s aktams, bendrov÷s įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams; 

9.9.6 sprendžia kitus Įstatuose bei teis÷s aktuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose 
steb÷tojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrov÷s ir jos valdymo organų veiklos priežiūros 
klausimus. 

9.10  Steb÷tojų taryba neturi teis÷s įstatymų ir bendrov÷s įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų 
pavesti ar perduoti vykdyti kitiems bendrov÷s organams. 

9.11 Steb÷tojų taryba turi teisę prašyti bendrov÷s vadovą pateikti su bendrov÷s veikla susijusius 
dokumentus. 

9.12 Steb÷tojų tarybos nariai privalo saugoti komercines (gamybines) paslaptis, kurias jie sužinojo būdami 
steb÷tojų tarybos nariais. 

9.13 Steb÷tojų tarybos pos÷džius šaukia steb÷tojų tarybos pirmininkas. Steb÷tojų tarybos pos÷džiai taip 
pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 steb÷tojų tarybos narių sprendimu. 

9.14 Steb÷tojų tarybos narys turi teisę duoti paprastos rašytin÷s formos įgaliojimą kitam tos bendrov÷s 
steb÷tojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrov÷s steb÷tojų tarybos pos÷dyje. 

9.15 Steb÷tojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams 
„už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia steb÷tojų tarybos pirmininko balsas. 

9.16 Steb÷tojų tarybos narys savo valią − už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis 
susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemon÷mis, jeigu užtikrinamas 
perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. 

9.17 Steb÷tojų taryba gali priimti sprendimus ir jos pos÷dis laikomas įvykusiu, kai pos÷dyje dalyvauja 
daugiau kaip pus÷ steb÷tojų tarybos narių. Iš anksto balsavę steb÷tojų tarybos nariai laikomi 
dalyvavusiais pos÷dyje. Steb÷tojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu 
prieš. Nutarimas atšaukti Bendrov÷s vadovą gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 
pos÷dyje dalyvaujančių steb÷tojų tarybos narių. 

9.18 Steb÷tojų tarybos pos÷džiai turi būti protokoluojami. 
9.19 Steb÷tojų tarybos darbo tvarką nustato steb÷tojų tarybos priimtas jos darbo reglamentas. 

10. Bendrov÷s vadovas  
10.1 Bendrov÷s vadovas yra vienasmenis bendrov÷s valdymo organas. 
10.2 Bendrov÷s vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrov÷s vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teis÷s 

aktus neturi teis÷s eiti tokių pareigų. 
10.3 Bendrov÷s vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius 

nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrov÷s steb÷tojų taryba. Bendrov÷s vadovas pradeda eiti 
pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie bendrov÷s 
vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar 
atšaukusio bendrov÷s organo įgaliotas asmuo ne v÷liau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių 
asmenų registro tvarkytojui. 

10.4 Su bendrov÷s vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrov÷s vadovu bendrov÷s vardu pasirašo 
steb÷tojų tarybos pirmininkas ar kitas steb÷tojų tarybos įgaliotas narys. Su bendrov÷s vadovu gali 
būti sudaryta jo visiškos materialin÷s atsakomyb÷s sutartis. Bendrov÷s vadovą išrinkusiam organui 
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pri÷mus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp 
bendrov÷s vadovo ir bendrov÷s nagrin÷jami teisme. 

10.5 Bendrov÷s vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teis÷s aktais, bendrov÷s Įstatais, 
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, steb÷tojų tarybos sprendimais ir pareiginiais 
nuostatais. 

10.6 Bendrov÷s vadovas organizuoja kasdieninę bendrov÷s veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, 
sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. 

10.7 Bendrov÷s vadovas nustato bendrov÷je taikomus turto nusid÷v÷jimo skaičiavimo normatyvus. 
10.8 Bendrov÷s vadovas privalo saugoti bendrov÷s komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo 

eidamas šias pareigas. 
10.9 Bendrov÷s vadovas atsako už:  
10.9.1 bendrov÷s veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą; 
10.9.2 metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrov÷s metinio pranešimo parengimą; 
10.9.3 sprendimo d÷l dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto 

parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, 
sprendimui d÷l dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam 
pranešimui mutatis mutandis taikomos Įmonių finansin÷s atskaitomyb÷s įstatymo nuostatos, 
reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą; 

10.9.4 sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrov÷s įstatus; 
10.9.5 informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, steb÷tojų tarybai ir 

įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu; 
10.9.6 bendrov÷s dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui; 
10.9.7 įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje; 
10.9.8 informacijos pateikimą akcininkams; 
10.9.9 akcininkų sąrašo sudarymą; 
10.9.10 kitų įstatymuose bei teis÷s aktuose, taip pat bendrov÷s įstatuose ir bendrov÷s vadovo pareiginiuose 

nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. 
10.10  Bendrov÷s vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių 

sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų 
tvarkytojams. 

10.11 Kai visas bendrov÷s akcijas įsigyja vienas asmuo arba bendrov÷s visų akcijų savininkas perleidžia 
visas ar dalį bendrov÷s akcijų kitiems asmenims, bendrov÷s vadovas apie tai ne v÷liau kaip per 5 
dienas nuo šio pranešimo apie tai gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. 

10.12 Bendrov÷s vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone 
nurodytam patikrinimui reikalingi bendrov÷s dokumentai.  

10.13 Bendrov÷s vadovas tvirtina: 
10.13.1 bendrov÷s veiklos strategiją; 
10.13.2 bendrov÷s metinį pranešimą; 
10.13.3 bendrov÷s tarpinį pranešimą; 
10.13.4 bendrov÷s veiklos strategiją; 
10.13.5 bendrov÷s valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes; 
10.13.6 pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka; 
10.13.7 bendrov÷s filialų ir atstovybių nuostatus. 
10.14 Bendrov÷s vadovas nustato informaciją, kuri laikoma bendrov÷s komercine (gamybine) paslaptimi. 

Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal įstatymus turi būti 
vieša. 

10.15 Bendrov÷s vadovas priima: 
10.15.1 sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steig÷ja, dalyve; 
10.15.2 sprendimus steigti bendrov÷s filialus ir atstovybes, skiria ir atšaukia iš pareigų filialų ir atstovybių 

vadovus; 
10.15.3 sprendimus d÷l ilgalaikio turto, kurio balansin÷ vert÷ didesn÷ kaip 1/20 bendrov÷s įstatinio kapitalo, 

investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai); 
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10.15.4 sprendimus d÷l ilgalaikio turto, kurio balansin÷ vert÷ didesn÷ kaip 1/20 bendrov÷s įstatinio kapitalo, 
įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma); 

10.15.5 sprendimus d÷l kitų asmenų prievolių, kurių suma didesn÷ kaip 1/20 bendrov÷s įstatinio kapitalo, 
įvykdymo laidavimo ar garantavimo; 

10.15.6 sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrov÷s įstatinio kapitalo; 
10.15.7 Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais − sprendimą restruktūrizuoti bendrovę; 
10.16 Prieš priimdamas Įstatų 10.15.1 – 10.15.6 punktuose nurodytus sprendimus, bendrov÷s vadovas turi 

gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas 
nepanaikina bendrov÷s vadovo atsakomyb÷s už priimtus sprendimus. 

10.17 Vadovas, prieš priimdamas sprendimą investuoti l÷šas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai 
pranešti kreditoriams, su kuriais bendrov÷ yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra 
įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesn÷ kaip 1/20 bendrov÷s įstatinio kapitalo.  

10.18 Vadovas analizuoja, vertina sprendimo d÷l dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį 
skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su 
bendrov÷s tarpiniu pranešimu teikia steb÷tojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

10.19 Vadovas atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. 
10.20 Vadovas privalo pateikti steb÷tojų tarybai jos prašomus su bendrov÷s veikla susijusius dokumentus. 

11. Pranešimų paskelbimo tvarka 
11.1. Bendrov÷s vieši skelbimai dienraštyje „Klaip÷da“. 
11.2. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrov÷ ne v÷liau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos 

privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrov÷s 
įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrov÷s metinių ir tarpinių pranešimų, 
auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, 
kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, steb÷tojų tarybos pasiūlymų ar 
atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, steb÷tojų tarybos narių sąrašų, 
kitų bendrov÷s dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat steb÷tojų tarybos pos÷džių 
protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrov÷s organų sprendimai, jeigu šie 
dokumentai n÷ra susiję su bendrov÷s komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. 
Akcininkas arba akcininkų grup÷, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei 
jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercin÷s (gamybin÷s) 
paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrov÷s dokumentais. 
Bendrov÷ gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, 
jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatyb÷s. Atsisakymą sudaryti 
akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrov÷ turi įforminti raštu, jeigu 
akcininkas to pareikalauja. Ginčus d÷l akcininko teis÷s gauti informaciją sprendžia teismas. Už viešą 
informacijos paskelbimą bei dokumentų ir informacijos pateikimą akcininkas atsakingas Bendrov÷s 
vadovas. 

12. Bendrov÷s įstatų keitimo tvarka 
12.1. Bendrov÷s įstatai keičiami visuotiniam akcininkų susirinkimui pri÷mus sprendimą juos pakeisti 

šiuose įstatuose numatyta tvarka. 
12.2. Pri÷mus sprendimą pakeisti bendrov÷s įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas. Po juo pasirašo 

visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. 
12.3. Pakeisti įstatai kartu su kitais dokumentais pateikiami juridinių asmenų registro tvarkytojui Lietuvos 

Respublikos teis÷s aktų nustatytais terminais ir tvarka. 
 
 
 
 
Direktorius                                Konstantinas Skierus 
 
Įstatai pasirašyti 2012 m. lapkričio 12 d. 


