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AKCIN S PREKYBOS BENDROV S „APRANGA”
STATAI
I. Bendroji dalis.
1.1. Akcin prekybos bendrov „Apranga” (toliau „bendrov ”) steigta ir veikia
vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statymu, Civiliniu kodeksu, kitais
Lietuvos Respublikoje galiojan iais statymais bei teis s aktais, šiais statais.
1.2. Bendrov yra ribotos civilin s atsakomyb s privatusis juridinis asmuo.
1.3. Bendrov turi kin , komercin , finansin , organizacin bei teisin savarankiškum .
1.4. Bendrov s buvein : Kirtim g. 51, LT - 02244 Vilnius.
1.5. Bendrov turi savo s skaitas bankuose, preki ženklus, antspaud , kuriame yra šie
rekvizitai: „Lietuvos Respublika, Vilnius, Akcin prekybos bendrov „Apranga”.
1.6. Bendrov s finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.7. Bendrov steigta neribotam laikui.
II. Veiklos tikslai, nurodant veiklos objekt .
2.1. Bendrov s veiklos tikslai yra:
Pelningos veiklos užtikrinimas;
Maksimaliai leistinas rinkos už mimas;
Akcinink valdomo turto didinimas.
2.2. Bendrov s kin s komercin s veiklos pob dis:
2.2.1. Mažmenin , didmenin , komisin prekyba nemaisto ir maisto prek mis.
2.2.2. Tarpininkavimo ir atstovavimo veikla.
2.2.3. Muitin s sand li ir terminalo, muitin s tarpininko, muitin s garanto paslaugos, kitos
muitin s kontroliuojamos paslaugos gavus atitinkam leidim , jeigu to reikalaujama.
2.2.4. Prekybos tinklo nuoma, statyba, remontas.
2.2.5. Veikla, susijusi su nekilnojamojo turto sigijimu, pardavimu, nuoma, kito turto nuoma.
2.2.6. Transporto ir ekspedicin s paslaugos, krovini pakrovimas-iškrovimas, r šiavimas,
pakavimas, kitos paslaugos, reikalingos transportavimo funkcijai atlikti.
2.2.7. Preki saugojimas, sand liavimas, perkrovimas tre i sias šalis.
2.2.8. Maitinimo moni paslaugos.
2.2.9. Reklamos paslaugos.
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2.3. Veikla, kuriai reikalingas leidimas ar licenzija, pradedama vykdyti juos gavus.
III. statinio kapitalo dydis. Akcij skai ius pagal klases,
nominali vert , suteikiamos teis s.
3.1. statinis kapitalas yra lygus vis bendrov s pasirašyt akcij nominali ver i sumai.
3.2. Bendrov s statinis kapitalas yra 35 291 960 (trisdešimt penki milijonai du šimtai
devyniasdešimt vienas t kstantis devyni šimtai šešiasdešimt) lit .
3.3. Bendrov s statinis kapitalas padalintas 35 291 960 (trisdešimt penkis milijonus du
šimtus devyniasdešimt vien t kstant devynis šimtus šešiasdešimt) paprast j vardini 1
(vieno) lito nominalios vert s akcij .
3.4. Bendrov s akcijos yra nematerialios, fiksuojamos rašais akcinink asmenin se
vertybini popieri s skaitose. Akcinink asmenin s vertybini popieri s skaitos tvarkomos
vertybini popieri rink reglamentuojan i teis s
akt nustatyta tvarka.
3.5. Akcininkas bendrov je turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavyb s teise
priklausan ios bendrov s akcijos.
Akcininkas neturi kit turtini sipareigojim bendrovei, išskyrus sipareigojim
nustatyta tvarka apmok ti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
3.6. Kiekviena paprastoji vardin akcija jos savininkui suteikia šias turtines teises:
1) Gauti bendrov s pelno dal (dividend );
2) Gauti likviduojamos bendrov s turto dal ;
3) Nemokamai gauti akcij , kai statinis kapitalas didinamas iš bendrov s l š , išskyrus
Akcini bendrovi statymu numatytas išimtis;
4) Pirmumo teise sigyti bendrov s išleidžiam akcij ar konvertuojam obligacij ,
išskyrus atvej , kai visuotinis akcinink susirinkimas Akcini bendrovi statymo
nustatyta tvarka nusprendžia ši teis visiems akcininkams atšaukti;
5) statym nustatytais b dais skolinti bendrovei, ta iau bendrov , skolindamasi iš savo
akcinink , neturi teis s keisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš
akcininko, pal kanos negali viršyti paskolos dav jo gyvenamojoje ar verslo vietoje
esan i komercini bank vidutin s pal kan normos, galiojusios paskolos sutarties
sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti d l
didesni pal kan dydžio;
6) Gauti bendrov s l š , kai bendrov s statinis kapitalas mažinamas siekiant
akcininkams išmok ti bendrov s l š .
7) Akcininkas taip pat gali tur ti kitas Lietuvos Respublikos statym nustatytas turtines
teises.
3.7. Kiekviena paprastoji vardin akcija jos savininkui suteikia šias neturtines teises:
1) Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcinink susirinkimuose. Viena paprastoji vardin
akcija visuotiniame akcinink susirinkime suteikia jos savininkui vien bals . Teis
balsuoti visuotiniuose akcinink susirinkimuose gali b ti uždrausta ar apribota
Lietuvos Respublikos statym nustatytais atvejais, taip pat kai gin ijama nuosavyb s
teis akcij ;
2) Gauti Akcini bendrovi statymu numatyt informacij apie bendrov ;
3) Kreiptis teism su ieškiniu atlyginti bendrovei žal , kuri susidar d l bendrov s
vadovo ir valdybos nari Lietuvos Respublikos statymais bei šiais statais nustatyt
pareig nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais statym nustatytais
atvejais;
4) Kitas statym nustatytas neturtines teises.
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3.8. Akcininkas, išskyrus atvej , kai jis yra sigij s visas bendrov s akcijas, neturi teis s
balsuoti priimant sprendim d l pirmumo teis s sigyti bendrov s išleidžiam akcij ar
konvertuojam j obligacij atšaukimo, jei visuotinio akcinink susirinkimo darbotvark je
numatyta, kad teis sigyti ši vertybini popieri suteikiama jam, jo artimam giminai iui,
akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai statym nustatyta tvarka yra registruota
partneryst , ir sutuoktinio artimam giminai iui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat
akcinink patronuojan iai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei - kai akcininkas –
juridinis asmuo.
IV. Bendrov s organai.
4.1. Bendrov s organai yra: visuotinis akcinink susirinkimas, kolegialus valdymo organas valdyba ir vienasmenis valdymo organas - bendrov s vadovas.
4.2. Bendrov s organai privalo veikti tik bendrov s ir jos akcinink naudai, laikytis statym
bei kit teis s akt ir vadovautis bendrov s statais.
V. Visuotinis akcinink susirinkimas, jo kompetencija, šaukimo tvarka.
5.1. Visuotinio akcinink susirinkimo kompetencija, nesiskiria nuo Akcini bendrovi
statymu nustatytos visuotinio akcinink susirinkimo kompetencijos.
5.2. Visuotiniame akcinink susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcinink
susirinkime turi teis dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje
buv bendrov s akcininkais, asmeniškai, išskyrus statym nustatytas išimtis, arba j galioti
asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teis s perleidimo sutartis. Susirinkimo
apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcinink susirinkimo arba penktoji
darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcinink susirinkimo.
5.3. Visuotinio akcinink susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcini
bendrovi statymu.
5.4 Eilinis visuotinis akcinink susirinkimas turi vykti kasmet ne v liau kaip per keturis
m nesius nuo finansini met pabaigos.
5.5. Neeilinis visuotinis akcinink susirinkimas turi b ti šaukiamas Akcini bendrovi
statymo numatytais atvejais.
5.6. Pranešimas apie visuotinio akcinink susirinkimo sušaukim turi b ti viešai paskelbtas
bendrov s statuose nurodytame dienraštyje ne v liau kaip likus 30 dien iki visuotinio
akcinink susirinkimo dienos. Apie dokumentus, patvirtinan ius, kad akcininkams buvo
pranešta apie visuotinio akcinink susirinkimo sušaukim , b tina informuoti susirinkimo
pradžioje.
5.7. Visuotinis akcinink susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas vykusiu, kai jame
dalyvauja akcininkai, kuriems priklausan ios akcijos suteikia daugiau kaip ½ vis bals .
Nusta ius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Raštu iš anksto
balsav akcininkai laikomi dalyvaujan iais visuotiniame akcinink susirinkime ir j balsai
skaitomi susirinkimo kvorum bei balsavimo rezultatus.
5.8. Visuotinio akcinink susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už j gauta daugiau
akcinink bals negu prieš, jeigu Akcini bendrovi statymu ar šiais statais nenustatyta
didesn dauguma.
5.9. Visuotinis akcinink susirinkimas kvalifikuota bals dauguma, kuri negali b ti mažesn
kaip 2/3 vis susirinkime dalyvaujan i akcinink akcij suteikiam bals , priima
sprendimus d l : stat pakeitimo, išskyrus Akcini bendrovi statymu numatytas išimtis;
bendrov s išleidžiam akcij klas s, skai iaus, nominalios vert s, minimalios emisijos kainos
nustatymo; konvertuoti bendrov s vienos klas s akcijas kitos, akcij konvertavimo tvarkos
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tvirtinimo; pelno (nuostoli ) patvirtinimo; rezerv sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir
naikinimo; konvertuojam obligacij išleidimo; statinio kapitalo padidinimo; statinio
kapitalo sumažinimo, išskyrus Akcini bendrovi statymu nustatytas išimtis; bendrov s
reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo s lyg patvirtinimo; bendrov s
pertvarkymo; bendrov s restrukt rizavimo; bendrov s likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo,
išskyrus Akcini bendrovi statymu nustatytas išimtis.
5.10. Kvalifikuota bals dauguma, kuri negali b ti mažesn kaip ¾ vis visuotiniame
akcinink susirinkime dalyvaujan i ir turin i balsavimo teis sprendžiant š klausim
akcinink akcij suteikiam bals , priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams
pirmumo teis sigyti bendrov s išleidžiam konkre ios emisijos akcij ar bendrov s
išleidžiam konkre ios emisijos konvertuojam j obligacij .
5.11. Visuotiniai akcinink susirinkimai protokoluojami. Protokolas turi b ti surašytas ir
pasirašytas ne v liau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcinink susirinkimo dienos.
Protokol pasirašo visuotinio akcinink susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali
pasirašyti ir visuotinio akcinink susirinkimo galioti asmenys.
5.12. Prie protokolo turi b ti pridedama: visuotiniame akcinink susirinkime dalyvavusi
akcinink s rašas; galiojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmen teis balsuoti; iš
anksto raštu balsavusi akcinink bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, rodantys, kad
akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcinink susirinkimo sušaukim ; pastabos d l
protokolo ir protokol pasirašiusi asmen išvada d l ši pastab .
VI. Bendrov s valdyba, jos kompetencija, valdybos nari rinkimo ir atšaukimo tvarka.
6.1. Valdyba yra kolegialus bendrov s valdymo organas. Valdybos darbo tvark nustato jos
priimtas darbo reglamentas.
6.2. Bendrov s valdyb ne ilgesniam kaip 4 met laikotarpiui iš šeši nari renka visuotinis
akcinink susirinkimas. Bendrov s valdybos nari rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo
nustatytosios Akcini bendrovi statymu.
6.3. Valdybos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas. Valdybos pirminink iš savo nari
renka valdyba.
6.4. Valdyba savo funkcijas atlieka statuose nustatyt laik arba iki bus išrinkta ir prad s
dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksian io
eilinio visuotinio akcinink susirinkimo.
6.5. Bendrov s valdyba svarsto ir tvirtina:
1) Bendrov s veiklos strategij ;
2) Bendrov s metin pranešim ;
3) Bendrov s valdymo strukt r ir darbuotoj pareigybes;
4) Pareigybes, kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
5) Bendrov s filial ir atstovybi nuostatus.
6.6. Valdyba priima sprendimus:
1) Bendrovei tapti kit juridini asmen steig ja, dalyve;
2) Steigti bendrov s filialus, atstovybes;
3) D l ilgalaikio turto, kurio balansin vert didesn kaip 1/20 bendrov s statinio
kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skai iuojama atskirai kiekvienai sandorio
r šiai);
4) D l ilgalaikio turto, kurio balansin vert didesn kaip 1/20 bendrov s statinio
kapitalo, keitimo ir hipotekos (skai iuojama bendra sandori suma);
5) D l kit asmen prievoli , kuri suma didesn kaip 1/20 bendrov s statinio kapitalo,
vykdymo laidavimo ar garantavimo;
6) sigyti ilgalaikio turto už kain , didesn kaip 1/20 bendrov s statinio kapitalo;
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7) moni restrukt rizavimo statymo nustatytais atvejais - sprendim restrukt rizuoti
bendrov ;
8) D l bendrov s obligacij (išskyrus konvertuojamas) išleidimo;
9) Kitus bendrov s statuose ar visuotinio akcinink susirinkimo sprendimuose valdybos
kompetencijai priskirtus sprendimus.
6.7. Valdyba analizuoja ir vertina bendrov s vadovo pateikt medžiag apie:
1) Bendrov s veiklos strategijos gyvendinim ;
2) Bendrov s veiklos organizavim ;
3) Bendrov s finansin b kl ;
4) kin s veiklos rezultatus, pajam ir išlaid s matas, inventorizacijos ir kitus turto
pasikeitimo apskaitos duomenis.
6.8. Valdyba renka ir atšaukia bendrov s vadov - generalin direktori , nustato jo
atlyginim , kitas darbo sutarties s lygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina j ir skiria
nuobaudas.
6.9. Valdyba analizuoja ir vertina bendrov s metin s finansin s atskaitomyb s ir pelno
(nuostoli ) paskirstymo projekt , ir, šiems projektams pritarusi, kartu su bendrov s metiniu
pranešimu, teikia juos visuotiniam akcinink susirinkimui.
6.10. Valdyba atsako už visuotini akcinink susirinkim sušaukim ir rengim laiku.
6.11. Valdybos pos džio šaukimo iniciatyvos teis turi kiekvienas valdybos narys. Valdyba
gali priimti sprendimus ir jos pos dis laikomas vykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3
valdybos nari .Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už j gauta daugiau bals už negu prieš.
Balsams „už” ir „prieš” pasiskirs ius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos
narys neturi teis s balsuoti, kai valdybos pos dis sprendžia su jo veikla valdyboje susijus ar
jo atsakomyb s klausim .
6.12. Valdybos nariai privalo saugoti bendrov s komercines paslaptis, kurias sužinojo
b dami valdybos nariais.
6.13. Valdybos pos džiai turi b ti protokoluojami.
VII. Bendrov s vadovas.
7.1. Bendrov s vadovas – generalinis direktorius yra vienasmenis bendrov s valdymo
organas. Bendrov s vadovas santykiuose su kitais asmenimis veikia vienvaldiškai.
7.2. Bendrov s vadov renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareig , nustato jo atlyginim ,
tvirtina pareiginius nuostatus, skatina j ir skiria nuobaudas bendrov s valdyba. Darbo sutart
su bendrov s vadovu bendrov s vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos
galiotas narys.
7.3. Bendrov s vadovas savo veikloje vadovaujasi statymais, kitais teis s aktais, bendrov s
statais, visuotinio akcinink susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais, pareiginiais
nuostatais.
7.4. Bendrov s vadovas veikia bendrov s vardu ir turi teis vienvaldiškai sudaryti sandorius.
Bendrov s vadovui sudaryti sandoriams: d l ilgalaikio turto, kurio balansin vert didesn
kaip 1/20 bendrov s statinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skai iuojama
atskirai kiekvienai sandorio r šiai); d l ilgalaikio turto, kurio balansin vert didesn kaip
1/20 bendrov s statinio kapitalo, keitimo ir hipotekos (skai iuojama bendra sandori suma);
d l kit asmen prievoli , kuri suma didesn kaip 1/20 bendrov s statinio kapitalo,
vykdymo laidavimo ar garantavimo; sigyti ilgalaikio turto už kain , didesn kaip 1/20
bendrov s statinio kapitalo – reikalingas bendrov s valdybos sprendimas šiems sandoriams
sudaryti.
7.5. Bendrov s vadovas atsako už :
1) Bendrov s veiklos organizavim bei jos tiksl gyvendinim ;
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2) Metin s finansin s atskaitomyb s sudarym ir bendrov s metinio pranešimo
parengim ;
3) Sutarties su audito mone sudarym ;
4) Informacijos ir dokument pateikim visuotiniam akcinink susirinkimui, valdybai
Akcini bendrovi statymo nustatytais atvejais ar j prašymu;
5) Bendrov s dokument ir duomen pateikim juridini asmen registro tvarkytojui;
6) Dokument pateikim Vertybini popieri komisijai ir Lietuvos centriniam vertybini
popieri depozitoriumui;
7) Akcini bendrovi statymu nustatytos informacijos vieš paskelbim statuose
nurodytame dienraštyje;
8) Informacijos pateikim akcininkams;
9) Kit
statymuose bei teis s aktuose, bendrov s statuose, bendrov s vadovo
pareiginiuose nuostatuose nustatyt pareig vykdym .
7.6. Bendrov s vadovas organizuoja kasdienin bendrov s veikl , priima darb ir atleidžia
darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
7.7. Bendrov s vadovas atsako už akcij pasirašymo sutarties projekto parengim ir duomen
teisingum .
7.8. Bendrov s vadovas išduoda galiojimus savo kompetencijos ribose, prok ras.
7.9. Bendrov s vadovas atskaitingas ir reguliariai atsiskaito valdybai už bendrov s veiklos
strategijos gyvendinim , bendrov s veiklos organizavim , bendrov s finansin b kl , kin s
veiklos rezultatus, pajam ir išlaid s matas, inventorizacijas ir kitus turto pasikeitimo
apskaitos duomenis.
VIII. Bendrov s auditas.
8.1. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcinink susirinkimo audito
mon turi patikrinti bendrov s finansin atskaitomyb bei metin pranešim . Tikrinim
atlieka audito mon , su kuria bendrov pasiraš audito paslaug sutart .
8.2. Audito mon renka ir atšaukia, audito paslaug mok jimo s lygas nustato visuotinis
akcinink susirinkimas.
8.3. Auditas atliekamas pagal audit ir auditori darb reglamentuojan ius teis s aktus.
8.4. Bendrov s vadovas privalo užtikrinti, kad auditoriui b t pateikti visi sutartyje su audito
mone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrov s dokumentai.
IX. Pelno paskirstymas.
9.1. Eilinis visuotinis akcinink susirinkimas, patvirtin s audituot metin finansin
atskaitomyb , turi paskirstyti paskirstytin j bendrov s peln (nuostolius).
9.2. Bendrov s paskirstytin j peln (nuostolius) sudaro ataskaitini finansini met pelno
(nuostoli ) ir ankstesni finansini met nepaskirstytojo pelno (nuostoli ) ataskaitini
finansini met pabaigoje, pervedim iš rezerv bei akcinink naš nuostoliams padengti
suma.
9.3. Visuotinio akcinink susirinkimo sprendime paskirstyti bendrov s peln (nuostolius)
nurodoma:
1) Ankstesni finansini met nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitini finansini
met pabaigoje;
2) Grynasis ataskaitini finansini met pelnas (nuostoliai);
3) Pelno (nuostoli ) ataskaitoje nepripažintas ataskaitini finansini met pelnas
(nuostoliai);
4) Pervedimai iš rezerv ;
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5) Akcinink našai bendrov s nuostoliams padengti (jeigu visus ar dal nuostoli
nusprend padengti akcininkai);
6) Paskirstytasis pelnas (nuostoliai) iš viso;
7) Pelno dalis, paskirta privalom j rezerv ;
8) Pelno dalis, paskirta rezerv savoms akcijoms sigyti;
9) Pelno dalis, paskirta kitus rezervus;
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmok ti;
11) Pelno dalis, paskirta metin ms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotoj
premijoms ir kitiems tikslams;
12) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitini
finansini
met
pabaigoje,
perkeliamas kitus finansinius metus.
9.4. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavyb s teise
priklausan i akcij nominaliai vertei.
9.5 Jeigu bendrov s nuosavas kapitalas yra mažesnis ar po dividend išmok jimo tapt
mažesnis už statinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainavimo rezervo bei bendrov s
rezervo savoms akcijoms sigyti sum arba jeigu bendrov yra nemoki ar išmok jus
dividendus tapt nemokia, dividendai neskelbiami. Visuotinis akcinink susirinkimas taip
pat negali priimti sprendimo skirti ir išmok ti dividend , jei paskirstytinojo ataskaitini
finansini met pelno (nuostoli ) suma yra neigiama (gauta nuostoli ).
9.6. Dividendai išmokami pinigais ne v liau kaip per 1 m nes nuo sprendimo paskirstyti
peln pri mimo dienos. Dividendus turi teis gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcinink
susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo bendrov s akcininkai ar kitokiu
teisiniu pagrindu tur jo teis dividendus.
X. Bendrov s pranešim skelbimo tvarka, dokument , kitos informacijos pateikimo
akcininkams tvarka.
10.1. Akcini bendrovi statymu, kitais statymais ar teis s aktais numatytus viešus
pranešimus bendrov skelbia dienraštyje “Lietuvos rytas”.
10.2. Pranešim apie visuotinio akcinink susirinkimo sušaukim bendrov s vadovas privalo
paskelbti ne v liau kaip 30 dien iki susirinkimo dienos dienraštyje “Lietuvos rytas“ ir apie
tai pranešti kaip apie esmin vyk statym nustatyta tvarka. Pranešimas apie pakartotin
akcinink susirinkim skelbiamas dienraštyje “Lietuvos rytas” ne v liau kaip likus 5
dienoms iki visuotinio akcinink susirinkimo dienos.
10.3. Bendrov privalo Lietuvos Respublikos Vertybini popieri statymo nustatyta tvarka
informuoti vertybini popieri rinkos dalyvius bei prieži ros institucijas apie visus su jos
veikla susijusius esminius vykius. Teis s aktais nustatyta informacija, kuri laikoma
bendrov s esminiais vykiais, pranešama Vertybini popieri komisijos nustatyta tvarka.
10.4. statymais bei kitais teis s aktais numatytais atvejais ir terminais teikiami pranešimai,
dokumentai, duomenys juridini asmen registro tvarkytojui.
10.5. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrov ne v liau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo
gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimyb susipažinti ir (ar) pateikti ši
dokument kopijas: bendrov s stat , metin s finansin s atskaitomyb s ataskait , bendrov s
metini pranešim , auditoriaus išvad bei audito ataskait ,visuotini akcinink susirinkim
protokol ar kit dokument , kuriais forminti visuotinio akcinink susirinkim sprendimai,
akcinink s raš , valdybos nari s raš , kit bendrov s dokument , kurie turi b ti vieši
pagal statymus, valdybos pos dži protokol ar kit dokument , kuriais forminti ši
bendrov s organ sprendimai, jei šiuose dokumentuose n ra komercin s paslapties.
Akcininkas arba akcinink grup , turintys ar valdantys daugiau kaip ½ akcij ir pateik
bendrovei jos nustatytos formos rašytin sipareigojim neatskleisti komercin s paslapties,
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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.
10.6. Akcininkams pateikiamame bendrov s akcinink s raše turi b ti nurodyti pagal
paskutinius bendrov s turimus duomenis akcinink vardai, pavard s, juridini asmen
pavadinimai, akcininkams nuosavyb s teise priklausan i bendrov s vardini akcij
skai ius, akcinink adresai korespondencijai.
10.7. 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. 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 pateikti.
10.8. Bendrov s dokumentai ir informacija akcininkams pateikiama nemokamai.
10.9. Visi bendrov s pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos statym , kit teis s akt
nustatytais terminais. Atsakingas už pranešim skelbim bendrov s vadovas.
XI. Sprendim d l bendrov s filial ir atstovybi steigimo bei j veiklos nutraukimo
pri mimo tvarka, bendrov s filial ir atstovybi vadov skyrimo ir atšaukimo tvarka.
11.1. Bendrov , pl todama savo kin veikl , gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos
Respublikoje ir užsienio valstyb se. Sprendimus d l bendrov s filial ir atstovybi steigimo
bei j veiklos nutraukimo priima bendrov s valdyba.
11.2. Bendrov s valdyba tvirtina steigiam bendrov s filial ir atstovybi nuostatus, skiria ir
atšaukia filial ir atstovybi valdymo organus, priima sprendimus nutraukti filialo ar
atstovyb s veikl , keisti j kompetencij ir veiklos tikslus, kitus nuostatuose nurodytus
duomenis.
XII. Bendrov s stat keitimo tvarka.
12.1. Visuotinis akcinink susirinkimas turi išimtin teis keisti bendrov s status, išskyrus
Akcini bendrovi
statymu nustatytas išimtis. Sprendimas keisti bendrov s status
priimamas kvalifikuota visuotinio akcinink susirinkimo bals dauguma, kuri negali b ti
mažesn kaip 2/3 vis susirinkime dalyvaujan i akcinink akcij suteikiam bals ,
išskyrus Akcini bendrovi statymu nustatytas išimtis.
12.2. Visuotiniam akcinink susirinkimui pri mus sprendim pakeisti bendrov s status,
surašomas visas pakeist stat tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcinink susirinkimo
galiotas asmuo.
12.3. Kai kei iami Bendrov s statai, bendrov s vadovas per statym nustatytus terminus turi
juos registruoti juridini asmen registre .
2007 m. balandžio m n. 27 d.
Visuotinio akcinink susirinkimo
galiotas asmuo:
Generalinis direktorius Rimantas Perveneckas
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