Akcin s bendrov s „INVALDA“ statai

PROJEKTAS

AKCIN

S BENDROV S „INVALDA“
STATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Akcin bendrov „INVALDA“ (toliau – Bendrov ) yra ribotos civilin s atsakomyb s privatusis
juridinis asmuo, turintis kin , finansin , organizacin savarankiškum .
2. Savo veikloje Bendrov vadovaujasi šiais statais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos akcini bendrovi statymu ir kitais teis s aktais.
3. Bendrov s teisin forma – akcin bendrov .
4. Pagal savo prievoles Bendrov atsako tik savo turtu.
5. Bendrov s veiklos laikotarpis yra neribotas.
6. Bendrov s finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrov s pavadinimas yra akcin bendrov „INVALDA“.
8. Bendrov s buvein yra Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniški g. 3.
II. BENDROV S VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS
9. Bendrov s veiklos tikslas yra vis akcinink interes tenkinimas, užtikrinant nuolatin akcininkams
priklausan i akcij vert s didinim . Šiuo tikslu Bendrov :
9.1. Racionalizuoja investicij portfelio strukt r .
9.2. Vykdo aktyvi investavimo ir reinvestavimo veikl .
9.3. Vykdo kontroliuojam

moni

kin s – finansin s veiklos prieži r .

10. Bendrov s veiklos objektas pagal Ekonomin s veiklos r ši klasifikatori :
10.1. Didmenin ir komisin prekyba, išskyrus prekyb variklin mis transporto priemon mis ir
motociklais (51).
10.2. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas (65.23).
10.3. Kito, niekur kitur nepriskirto, finansinio tarpininkavimo pagalbin veikla (67.13)
10.4. Nekilnojamojo turto operacijos (70).
10.5. Kita verslo veikla (74).
10.6. Bendrov turi teis užsiimti ir kita aukš iau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja
Bendrov s veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos statymams. Veikl , kuri yra
licencijuojama arba gali b ti vykdoma nustatyta tvarka, Bendrov gali vykdyti tik gavusi
atitinkamus leidimus.
11. Bendrov turi visas civilines teises ir pareigas, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos
statymams.
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III. BENDROV S STATINIS KAPITALAS
12. Bendrov s statinis kapitalas yra 42 568 849 (keturiasdešimt du milijonai penki šimtai šešiasdešimt
aštuoni t kstan iai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni) litai.
13. Bendrov s statinis kapitalas gali b ti didinamas Lietuvos Respublikos akcini bendrovi
nustatyta tvarka visuotinio akcinink susirinkimo sprendimu.

statymo

14. Bendrov s statinis kapitalas gali b ti mažinamas Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statymo
nustatyta tvarka visuotinio akcinink susirinkimo sprendimu arba min to statymo nustatytais atvejais
– teismo sprendimu.
IV. AKCIJ SKAI IUS, J NOMINALI VERT IR AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEIS S
15. Bendrov s statinis kapitalas padalytas 42 568 849 (keturiasdešimt du milijonus penkis šimtus
šešiasdešimt aštuonis t kstan ius aštuonis šimtus keturiasdešimt devynias) paprast sias vardines
akcijas.
16. Vienos akcijos nominali vert 1 (vienas) litas.
17. Bendrov s akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos rašais akcinink asmenin se vertybini
popieri s skaitose. Šios s skaitos tvarkomos vertybini popieri rink reglamentuojan i teis s akt
nustatyta tvarka.
18. Akcininkai turi šias turtines teises:
18.1. Gauti Bendrov s pelno dal (dividend ).
18.2. Gauti likviduojamos Bendrov s turto dal .
18.3. Gauti Bendrov s l š , kai Bendrov s statinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams
išmok ti bendrov s l š .
18.4. Nemokamai gauti akcij , kai statinis kapitalas didinamas iš Bendrov s l š , išskyrus Lietuvos
Respublikos akcini bendrovi statyme nustatytas išimtis.
18.5. Pirmumo teise sigyti Bendrov s išleidžiam akcij ar konvertuojam obligacij , išskyrus atvej ,
kai visuotinis akcinink susirinkimas Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statymo nustatyta
tvarka nusprendžia ši teis visiems akcininkams atšaukti.
18.6. statym nustatytais b dais skolinti Bendrovei.
18.7. Kitas statym numatytas turtines teises.
19. Akcininkai turi šias neturtines teises:
19.1. Dalyvauti visuotiniuose akcinink susirinkimuose.
19.2. Pagal akcij suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcinink susirinkimuose. Kiekviena
paprastoji vardin akcija suteikia akcininkui vien bals visuotiniame akcinink susirinkime, išskyrus
Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statyme nustatytas išimtis. Teis balsuoti visuotiniuose
akcinink susirinkimuose gali b ti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcini bendrovi
statymo ir kit statym nustatytais atvejais, taip pat kai gin ijama nuosavyb s teis akcij .
19.3. Gauti Lietuvos Respublikos akcini bendrovi

statyme nurodyt informacij apie Bendrov .

19.4. Kreiptis teism su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žal , kuri kilo d l Bendrov s vadovo
ir valdybos nari pareig , nustatyt Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statyme ir kituose
statymuose, taip pat šiuose statuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais statym
numatytais atvejais.
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19.5. Kitas statym ar Bendrov s stat numatytas neturtines teises.
20. Bendrov gali išleisti darbuotoj akcij status turin i paprast j akcij emisij .
V. BENDROV S ORGANAI
21. Bendrov s organai yra visuotinis akcinink susirinkimas, valdyba ir Bendrov s vadovas. Steb toj
taryba Bendrov je nesudaroma.
22. Valdyba yra kolegialus Bendrov s valdymo organas. Bendrov s valdyba sudaroma iš 3 (trij ) nari 4
(ketveri ) met laikotarpiui. Valdyba iš nari renka valdybos pirminink .
23. Bendrov turi vienasmen valdymo organ – Bendrov s vadov (prezident ).
24. Visuotinio akcinink susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei kiti su visuotinio akcinink
susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susij klausimai, taip pat valdybos ir Bendrov s vadovo
kompetencija, rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos ir Bendrov s vadovo veikla
susij klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statymo V skirsnyje
nustatyta tvarka.
25. Sprendim išleisti obligacijas priima Bendrov s valdyba.
26. Bendrov s vadovas turi teis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prok r
bendrov s darbuotojams.
27. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcinink susirinkimo, visuotinio akcinink
susirinkimo išrinkta audito mon turi patikrinti finansin atskaitomyb . Auditas atliekamas pagal
audit ir auditori darb reglamentuojan ius teis s aktus bei sudarytos su Bendrove sutarties s lygas.
VI. BENDROV S PRANEŠIM PASKELBIMO TVARKA
28. Bendrov s valdyba, vadovas, asmenys ar institucija, pri m sprendim sušaukti visuotin akcinink
susirinkim , pateikia Bendrovei informacij ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio
akcinink susirinkimo sušaukim parengti. Pranešime apie visuotinio akcinink susirinkimo
sušaukim turi b ti nurodyta: Bendrov s pavadinimas, buvein ir kodas; susirinkimo data, laikas ir
vieta (adresas); susirinkimo apskaitos diena; susirinkimo darbotvark ; visuotinio akcinink
susirinkimo sušaukimo iniciatoriai; Bendrov s organas, asmenys ar institucija, pri m sprendim
sušaukti visuotin akcinink susirinkim ; statinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas b das, kai
susirinkimo darbotvark trauktas klausimas d l statinio kapitalo sumažinimo.
29. Pranešimas apie visuotinio akcinink susirinkimo sušaukim turi b ti viešai paskelbtas dienraš iuose
„Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ arba teiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsi stas
registruotu laišku ne v liau kaip likus 30 dien iki visuotinio akcinink susirinkimo dienos. Jeigu
visuotinis akcinink susirinkimas ne vyksta, apie pakartotin akcinink susirinkim akcininkams turi
b ti pranešta šiame straipsnyje nustatytu b du ne v liau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio
akcinink susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcinink susirinkimas šaukiamas ne anks iau
kaip pra jus 5 dienoms ir ne v liau kaip pra jus 30 dien nuo ne vykusio visuotinio akcinink
susirinkimo dienos.
30. Visuotinis akcinink susirinkimas gali b ti šaukiamas nesilaikant 29 straipsnyje nustatyt termin ,
jeigu visi akcininkai, kuriems priklausan ios akcijos suteikia balsavimo teis , su tuo raštiškai sutinka.
31. Apie dokumentus, patvirtinan ius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcinink
susirinkimo sušaukim , b tina informuoti susirinkimo pradžioje.
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32. Ne v liau kaip likus 10 dien iki visuotinio akcinink susirinkimo akcininkams turi b ti sudaryta
galimyb susipažinti su Bendrov s turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke,
skaitant sprendim projektus bei su visuotinio akcinink susirinkimo sušaukimo iniciatori pateikta
paraiška valdybai ar Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statymo 23 straipsnio 3 dalyje
nustatytais atvejais Bendrov s vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrov s vadovas ne
v liau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendim projektus teikia
akcininkui pasirašytinai ar išsiun ia registruotu laišku. Sprendim projektuose turi b ti nurodyta,
kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateik sprendimo projekto
paaiškinimus, šie turi b ti prid ti prie sprendimo projekto.
33. Apie sprendim sumažinti Bendrov s statin kapital kiekvienam Bendrov s kreditoriui pranešama
pasirašytinai arba registruotu laišku. Be to, šis sprendimas turi b ti viešai paskelbtas dienraš iuose
„Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ arba apie tai turi b ti pranešta kiekvienam Bendrov s akcininkui
pasirašytinai ar registruotu laišku.
34. Apie parengtas reorganizavimo s lygas Bendrov skelbia viešai dienraš iuose „Lietuvos rytas“ ir
„Verslo žinios“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dien intervalais arba ne v liau kaip likus 30 dien
iki visuotinio akcinink susirinkimo d l Bendrov s reorganizavimo viešai paskelbia dienraš iuose
„Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ vien kart ir praneša registruotu laišku visiems kreditoriams.
35. Apie sprendim pertvarkyti Bendrov viešai skelbiama dienraš iuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo
žinios“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dien intervalais arba viešai skelbiama dienraš iuose
„Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ vien kart ir pranešama raštu visiems Bendrov s kreditoriams.
36. Apie Bendrov s likvidavim likvidatorius viešai skelbia dienraš iuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo
žinios“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dien intervalais arba viešai paskelbia dienraš iuose
„Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ vien kart ir praneša visiems Bendrov s kreditoriams raštu.
37. Kitais atvejais vieša Bendrov s informacija statym numatytais atvejais skelbiama dienraš iuose
„Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, akcini bendrovi
statymo ir kit teis s akt nustatyta tvarka ir terminais.
VII. BENDROV S DOKUMENT IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA
38. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrov ne v liau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos
privalo sudaryti akcininkui galimyb susipažinti ir (ar) pateikti kopijas ši dokument : bendrov s
stat , metin s finansin s atskaitomyb s ataskait , bendrov s veiklos ataskait , auditoriaus išvad bei
audito ataskait , visuotini akcinink susirinkim protokol ar kit dokument , kuriais forminti
visuotinio akcinink susirinkimo sprendimai, akcinink s raš , valdybos nari s raš , kit bendrov s
dokument , kurie turi b ti vieši pagal statymus, taip pat valdybos pos dži protokol ar kit
dokument , kuriais forminti šio bendrov s organo sprendimai, jei šiuose dokumentuose n ra
komercin s (gamybin s) paslapties. Akcininkas arba akcinink grup , turintys ar valdantys daugiau
kaip 1/2 akcij ir pateik Bendrovei jos nustatytos formos rašytin sipareigojim neatskleisti
komercin s (gamybin s) paslapties, turi teis susipažinti su visais Bendrov s dokumentais.
Atsisakym pateikti dokumentus Bendrov turi forminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.
Gin us d l akcininko teis s informacij sprendžia teismas.
39. Gavus akcininko raštišk prašym Bendrov s informacija (dokumentai susipažinimui) teikiama
akcininkui asmeniškai atvykus Bendrov , su Bendrov s atsakingu darbuotoju iš anksto sutartu laiku,
laikantis Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statyme nustatyt termin . Už Bendrov s
dokument ir kitos informacijos pateikim akcininkams atsakingas Bendrov s vadovo paskirtas
Bendrov s darbuotojas.
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40. Komercin paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos statym nustatyt vieš j
informacij ), kuriai š status savo sprendimu suteikia Bendrov s valdyba. Už komercin s paslapties
atskleidim akcininkas arba akcinink atstovas atsako statym nustatyta tvarka.
41. Tuo atveju, jei akcininkas prašo jam pateikti Bendrov s dokument kopijas, Bendrov s išlaidoms
susijusioms su ši dokument dauginimu, pateikimu, sugaištu darbuotoj darbo laiku ir kitoms
išlaidoms padengti, akcininkas turi sumok ti Bendrovei atlyginim , neviršijant dokument ir kitos
informacijos pateikimo išlaid , kurias nustato ir patvirtina Bendrov s vadovas. Dokument kopijos
išduodamos gavus akcininko rašytin prašym ir sumok jus Bendrovei atlyginim šiame straipsnyje
nustatyta tvarka.
VIII. BENDROV S FILIAL IR ATSTOVYBI STEIGIMO BEI J VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
42. Sprendimus d l Bendrov s filial ir atstovybi steigimo bei j veiklos nutraukimo klausimus priima,
nuostatus tvirtina Bendrov s valdyba, vadovaudamasi šiais statais ir galiojan iais statymais.
43. Bendrov s filial ir atstovybi vadovus skiria ir juos atšaukia Bendrov s valdyba.
IX. STAT KEITIMO TVARKA
44. Bendrov s statai kei iami visuotinio akcinink susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota bals
dauguma, ne mažesne kaip 2/3 vis susirinkime dalyvaujan i akcinink akcij suteikiam bals ,
išskyrus Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statyme numatytas išimtis.
45. Visuotiniam akcinink susirinkimui pri mus sprendim pakeisti Bendrov s status, surašomas visas
pakeist stat tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcinink susirinkimo galiotas asmuo.
46. Pakeistus Bendrov s status bei sprendim juos pakeisti patvirtinan ius dokumentus Bendrov s
vadovas per statym nustatytus terminus turi pateikti juridini asmen registro tvarkytojui.
47. Bendrov s pakeisti statai sigalioja tik juos registravus statym
Respublikos juridini asmen registre.

nustatyta tvarka Lietuvos

Visais kitais šiuose statuose neaptartais klausimais Bendrov vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, akcini bendrovi statymu bei kitais Lietuvos Respublikos teis s aktais.
statai patvirtinti du t kstan iai septint j met rugs jo _______________ dienos visuotinio akcinink
susirinkimo sprendimu.
statai pasirašyti du t kstan iai septint j met rugs jo _______________ dien .

Prezidentas

Darius Šulnis
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