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JURIDINIr ASMENr REGISTRE 

Akcin�s bendrov�s ,Invalda INVL" 

ISTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Akcin� bendrov�, Invalda INVL" (toliau- Bendrov�) yra ribotos civilin�s atsakomybés privatusis
juridinis asmuo, turintis kkin/, finansini, organizacin/ savarankiakum�. 

2. Savo veikloje Bendrové vadovaujasi aiais /statais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 
Lietuvos Respublikos akcinis bendrovis istatymu, Lietuvos Respublikos vertybinis popieris 
istatymu ir kitais teis�s aktais. 

3. Bendrovés teisin� forma - akcin� bendrové.

4. Bendrovès veiklos laikotarpis yra neribotas 
5. Bendrov�s finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 

6. Bendrov�s pavadinimas yra akcin� bendrove ,Invalda INVL". 

II. BENDROV�S VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS 

7. Bendrov�s veiklos tikslas yra viss akcininks interess tenkinimas, u~tikrinant nuolatin/
akcininkams priklausanis akcijs vert�s didinim�. Siuo tikslu Bendrov�:

7.1. Racionalizuoja investicijs portfelio struktkr�.

7.2. Vykdo aktyvi� investavimo ir reinvestavimo veikla. 

7.3. Vykdo kontroliuojams jmonis kkin�s - finansin�s veiklos prie~ikr�.

8. Bendrov�s veiklos objektas yra investavimas, paslaugos, statyba, gamyba, prekyba. Bendrov� turi 
teis� u~siimti bet kuria ükine veikla, jei ji neprieatarauja Bendrov�s veiklos tikslams ir/ar Lietuvos 
Respublikos istatymams. Veikl�, kuri yra licencijuojama arba gali bkti vykdoma nustatyta tvarka, 
Bendrov� gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

II. BENDROV�S .STATINIS KAPITALAS

9. Bendrov�s jstatinis kapitalas yra 3 493 935,08 (trys milijonai keturi aimtai devyniasdeaimt trys 
tkkstaniai devyni aimtai trisdeaimt penki eurai aatuoni euro centai) eurs. 

10. Bendrov�s /statinis kapitalas gali bkti didinamas Lietuvos Respublikos akcinis bendrovis istatymo 
nustatyta tvarka visuotinio akcininks susirinkimo sprendimu.

11. Bendrovés /statinis kapitalas gali büti ma~inamas Lietuvos Respublikos akcinis bendrovis
istatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininks susirinkimo sprendimu arba min�to /statymo 

nustatytais atvejais-teismo sprendimu. 
IV. AKCIJr SKAI�IUS, JU NOMINALI VERT� IR AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEIS�S

12. Bendrov�s istatinis kapitalas padalytas / 12 048 052 (dvylika milijons keturiasdeaimt aatuonis 
tkkstanius penkiasdeaimt dvi) paprast�sias vardines akcijas. 
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Akcin�s bendrov�s ,,Invalda INVL" jstatai 

25. Vieai praneaimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinis bendroviy jstatym� ar kitus 
Istatymus (ISSkyrus jstats 24 punkte nurodytus praneaimus), yra skelbiami Vyriausyb�s nustatyta 
tvarka juridinis asmens registro tvarkytojo leid~iamame elektroniniame leidinyje vieaiems 

praneaimams skelbti. 
VIl. BENDROV�S DOKUMENTy IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA 

26. Akcininko raatiaku reikalavimu ne véliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos 
Bendrov�s dokumentai, nurodyti Akcinis bendrovis jstatymo 18 str. 1 d., akcininkui pateikiami 

susipa~inti Bendrov�s darbo valandomis jos buveinéje ar kitoje Bendrov�s vadovo nurodytojee 

vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Sis dokuments kopijos akcininkui gali bkti siuniamos 

registruotu laiaku arba jteikiamos pasiraaytinai. Bendrov� atsisako akcininkui pateikti dokuments 

kopijas, jeigu negalima nustatyti dokuments pareikalavusio akcininko tapatyb�s. 

27. Bendrov� gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimyb� susipa~inti ir (ar) pateikti dokumenty, 

susijusis su Bendrov�s komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, 

iaskyrus atvejus, kai Bendrov�s informacija akcininkui bïtina /gyvendinti kituose teis�s aktuose 

numatytus imperatyvius 
konfidencialum�. 

reikalavimus ir akcininkas u~tikrina tokios informacijos 

28. Tuo atveju, jei akcininkas praao jam pateikti Bendrov�s dokuments kopijas, Bendrov�s ialaidoms 

susijusioms su ais dokuments dauginimu, pateikimu, sugaiatu darbuotojs darbo laiku ir kitoms 

ialaidoms padengti, akcininkas turi sumok�ti Bendrovei atlyginim�, neviraijant/ dokuments ir 

kitos informacijos pateikimo ialaids, kurias nustato ir patvirtina Bendrov�s vadovas. Dokuments

kopijos iaduodamos gavus akcininko raaytin/ praaym� ir sumok�jus Bendrovei atlyginim� aiame 

straipsnyje nustatyta tvarka. 

VIII. BENDROV�S FILIALr IR ATSTOVYBIr STEIGIMO BEI Jr VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA 

29. Sprendimus dèl Bendrov�s filials ir atstovybis steigimo bei js veiklos nutraukimo klausimus 

priima, nuostatus tvirtina Bendrov�s valdyba, vadovaudamasi aiais jstatais ir galiojaniais

istatymais.
30. Bendrov�s filials ir atstovybis vadovus skiria ir juos ataaukia Bendrov�s valdyba. 

IX. .STATr KEITIMO TVARKA 

31. Bendrov�s jstats keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos akcinis 

bendrovis istatyme.
Visais kitais aiuose /statuose neaptartais klausimais Bendrov� vadovaujasi Lietuvos Respublikos 
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinis bendrovis jstatymu, Lietuvos Respublikos vertybinis

popieris /statymu bei kitais Lietuvos Respublikos teis�s aktais.

Istatai patvirtinti 2022 m. baland~io 30 d. vykusiame Bendrov�s visuotiniame akcininks susirinkime, 

pasiraayti Vilniuje, 2022 m. gegu~�s 6 d 

Prezidentas Darius Sulnis 
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