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ISTATAI

" I. Bendroji dalis

1. UZdaroji akcine bendrovd ,,Varenos Siluma" (toliau tekste vadinama;,Bendrove") yra
imond, kurios istatinis kapitalas padalintas i dalis - akcijas. Ji veikia, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos akciniq bendroviq ir kitais istatymais, Vyriausybes nutarimais bei kitais teises
aktais, reguliuojandiais imones veikl4, taip pat Siais istatais. Pasikeitus bendrovds statusui, visos
teises ir pareigos i5lieka bur,usios specialios paskirties UAB ,rlardnos Siluma".

2. Bendrove isteigta reorganizavus skaidymo budu specialios paskirties akcing bendrovE
,,Alytaus Silumos tinklai".

3. Bendroves sutrumpintas pavadinimas - UAB ,,Varenos Siluma".
4. Bendrovd yra juridinis asmuo, turintis ukini, finansinf, organizacini ir teisini

savaranki5kum4, balans4, savo antspaud4, s4skaitas bankr4 fstaigose. e

5. Bendrove yra ribotos turtines atsakomybes juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji
atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendroves prievoles atsako tik ta suma, kuri4 privalo
imoketi uZ akcijas.

6. Bendrove isteigta neribotam laikui.
7. Bendroves fkiniais metais laikomi kalendoriniai metai. "

8. Bendroves buveines adresas: J. Basanaviciaus g- 56, LT-6521.0 Varena, Lietuvos
Respublika

II. Bendrov6s veiklos tikslai ir iikines veiklos rii5ys

9. Pagrindiniai Bendroves veiklos tikslai yra uZtikrinti Varenos rajono Silumos vartotojrl
aprupinim4 centralizuotai' tiekiama Silum4 kar5tu vandeniu, ;Ztikrinti tiekiamos energijos
kokybg pagal galiojandius norminius dokumentus bei jos tiekimo nepertraukiamum4, saugq
Silumos [kio objektq eksploatavim4, racionaliai naudoti Bendroves turt4 bei kitus i5teklius, siekti
dirbti rentabiliai. i '

10. Pagrindine Bendrovds [kines veiklos ruSis yra Silumos energijos ir kar5to vandens
gamyba ir tiekimas. Siekdama savo veiklos tikslo, Bendrove taip pat uZsiima atlygintiniq
paslaugq teikimu ivairiose srityse, prekiq pirkimu ir pardavimu bei kita istatymq neuZdrausta
veikla, i5vardinta Ekonomines veiklos ru5irl klasifikatoriuj e.

11. Veikl4, kuri yra licencijuojama arba vykdomp nustatyta tvarka, Bendrove gali
vykdyti tik gar,usi atitinkamas licencijas ir (ar) leidimus.

III. Bendrovds teis6s

12. Bendrove, vykdydama savo fiking veiklq, turi teisg:
12.1. tureti sqskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose-valstybese iregistruotose banko

istaigose, savo hrmos Zenkl4, savo antspaud4 ir ji keisti bei naudoti savo nuoZi1ra;
12.2. pirkti ar kitokiais budais igyi turt1, taip pat j i parduoti, i5nuomoti, ikeisti ar kitaip

juo disponuoti. Bendrovd, norddama iSvengti bankroto bylos i5kelimo, Vyriausybes _nustatyta
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fr arka turi teisg siulyti uZ isiskolinimus valstybes,
draudimo fondo biudZetams atsiskaityti savo turtu;

savivaldybds ar valstybinio socialinio

12.3. pirkti ar kitokiais bUdais isigyti ir tureti nuosavyb€s teise, taip pat i5leisti, perduoti,
keisti ar kitaip naudoti investicijq ir kredito vertybinius popierius. Jei akcijq isigijimas ir
naudojimasis jq suteikiamomis teisemis sumaZina konkurencrjE tarp bendroviq (fmoniq) ar
konkurencij4 atitinkamoje [kines veiklos srityje, tai igyjamq ir turimq kitos bendrovds akcijq
skaidius gali buti ribojamas Lietuvos Respublikos konkirencijos istatymo nustatlta tvarka;

I2.4. verctis lkine veikla Lietuvos Respublikoje bei uZ jos ribtl;
12.5. skirti le5q labdarai, sveikatos apsaugai, kulturai, mokslui, Svietimui, klno kultfirai

ir sportui, taip pat stichiniq nelaimiq ir ypatingos padeties padariniq likvidavimui;
12.6. sudarlti sutartis, prisiimti fsipareigojimus, skolinti ir skolintis pinigq. Bendrov0,

skolindamasi pinigq i5 savo akcininkq, neturi teises ikeisti jiems savo turto. Bendrove negali
verstis kredito istaigq veikla. Bendrovds hziniams bei juridiniams asmeriims paskolintq le5q
suma negali vir5yti Bendroves nuosavo kapitalo. Bdndrovei skolinantis i5 akcininko pagal
paskolos sutartf, metine paskolos pallkanil norrna negali bUti didesne uZ praejusi kalendorini
ketvirti aukciono budu iSleistq eurais Lietuvos Respublikos valstybes iZdo vekseliq metines
pallkanq nonnos svertini vidurki, kuri ,,Valstybes Ziniose" skelbia Vyriausybe arba jos igaliota
institucija;

I2.7. nustatpi savo produkcijos, teikiamq paslaugq ir kitrl i5tekliq kainas, ikainius ir
tarifu s, vadovauj antis Lietuvos Respubliko s istatymai s ;

12.8 parengti ir iglwendinti pensijiniq priedq ir pa5alpq mokejimo, premrjq ir privilegijq
sistemas; s

12.9. reorganizuotis, buti kitos bendroves steigeja ir akcininke;
12.10. jungtis i asociacijas,' koncernus ar konsorciumus, jeigu tai neprie5tarauja

Konkurencij os istatymui;
l2.ll. nustatyti bendroves organizacing - valdymo strukt[r4, steigti savo filialus,

padalinius ir atstovybes, apibreZti jq status4 ir veikl4;
. 12.12. priimti, keisti ir papildyti savo istatus, reglamentus ir vidaus taisykles.

13. Bendrovei, neatsiskaidius su kreditoriais per nustatytus terminus, jeigu isiskolinimas
didesnis kaip 5 procentai Bendrovds istatinio kapitalo, draudZiama investuoti turt4 i kita imong
be raSti5ko Siq kreditoriq sutikimo.

. 14. Bendrovd taip pat gali tureti ir kitokias, Siuose istatuose nenumatytas, civilines teises
ir pareigas, jeigu jos neprie5tanuja Lietuvos Respublikos iqtatymams bei kitiems norminiams
aktams.

lV. Bendrovds kapitalas

15. Bendrovds kapitalas skirstomas i nuosav4 ir skolint4. Nuosavas kapitalas
formuojamas i5 akcijq emisijos kainos ir Bendroves pelno. Skolintas kapitalas susiformuojamas
imant kreditus ir kitaip skolinantis le5q.

1 6. Rendroves nuosav a, kapitalE sudaro :

16.1. apmoketo istatinio kapitalo dydis;
16.2. akcijq priedai (akcrjq nominalios vertes pervir5is);
16.3. perkainojimo tezewas, \
[ 6.4. privalomasis rezervas;
16-5 rezewas savoms akcijoms isig)'ti;
16.6. rezewas akcijoms suteikti;
16.7 . kiti rezewai:
1 6. 8. nepaskirstytasis rezultat4s-pelnas (nuostoliai).
17. Jeigu bendroves nuosavas kapitalas tapo maiesnis kaip 1/2 istatuose nurodyo

istatinio kapitalo dydZio, valdyba ne veliau kaip per 3 menesius nuo dienos, kuri4 suZinojo ar
turejo suZinoti apie susidariusi4 padeti, privalo su5aukti visuotini akcininkq susirinkim4, kuris
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turi svarstyti klausimus del sprendimq, nurodytq Akciniq bendroviq istatyme. Bendroveje
susidariusi padetis turi b[ti i5taisyta ne vdliau kaip per 6 mdnesius nuo dienos, kuri4 valdyba
suZinojo ar turejo suZinoti apie susidariusi4 padeti.

18. Jeigu visuotinis akcininkq susirinkimas Akciniq bendroviq lstatyme nurodytu atveju
neprieme sprendimo i5taisyti bendroveje susidariusi4 padeti, ar tokia padetis nebuvo i5taisyta per
Akciniq bendrovirl istatyme nurodytus terminus, bendrovds valdyba ne vdliau' katp per 2
mdnesius nuo ivykusio visuotinio akcininkq susirinkimo dienos privalo kreiptis i teism4 del
bendrovds istatinio kapitalo sumaZinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo maZesnis uZ istatini
kapital4, tadiau, jeigu po sumaZinimo istatinis kapitalas bDtq maZesnis uZ Akciniq bendroviq
istatyme nustatyt4 minimalq istatinio kapitalo dydi, jis gali b[ti maZinamas tik iki Akciniq
beqdroviq istatyme nustatyto minimalaus istatinio kapitalo dydZio.

19. [siteisejus teismo sprendimui sumaZinti bendrovds istatini kapital4, bendroves
valdyba bendrovds istatuose privalo atitinkamai pakeisti istatinio kapitalo dydi bei akcrjq skaidiq
ar (ir) nominali4 vertg, taip pat anuliuoti akcijas. Pirmiausia anuliuojamos bendroves igltos
savos akcijos. Jei to nepakanka, sumaZinamos likusiq akcrjq nominalios vertds ar (ir)
anuliuojama dalis akcrjq. Akcijq skaidius visiems akcininkams maZinamas proporcingai skaidiui
jiems nuosavybes teise priklausandiq bendroves akcijq, kurias jie turi pakeistq bendroves istatq
iregistravimo juridiniq asmenq registre dienos pabaigoje. Pakeisti bendrovds istatai, pasira5yti
valdybos pirmininko, turi b[ti pateikti juridiniq asmenl+ registro tvarkytojui ne veliau kaip per 30
dienq nuo teismo sprendimo fsiteisejimo. Kartu su istatymq nustatytais dokumentais juridinirl
asmenq registro tvarkytojui turi bUti pateiktas dokumentas, patvirtinantis akcijq anuliavim4,
jeigu akcijos anuliuojamos. a

20. Bendroveje sudaromi rezervai i5 paskirstytinojo pelno, taip pat perkainojimo
iezervas.

21. Privalomasis rezervas sudaromas i5 paskirstytinojo pelno. Jis turi buti ne maZesnis
kaip 1/10 istatinio kapitalo dydLio ir gali buti naudojamas tik bendroves nuostoliams padengti.
Privalomojo rezervo dalis, virSijanti 1/10 istatinio kapitalo, skirstant kitq finansiniq metq peln4
gali blti perskirstyta. Panaudojus privalomqirczewqnuostoliams padengti, jo dydis atkuriamas
Akciniq behdroviq fstatymo 59 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka i5 paskirstytinojo pelno.

22. Akeiniq bendroviq istatymo 54 straipsnio 6 dalyje .nustatl.to dydZio bendroves
rezervas savoms akcijoms isig)'ti ir Akciniq bendroviq istatymo 47' straipsnio 3 dalies 1 punkte
nustaq.to dydZio bendrovds rezeryas akcijoms suteikti sudaromi i5 paskirstl.tinojo pelno.

z3.Kitirezewai sudaromi i5 paskirstytinojo pelno ir naudojami konkretiems bendrovds
tikslams igyvendinti. Jie gali buti naudojami bendrovds nuostoliams padengti ir istatiniam
kapitalui didinti.

24. Akcinitl bendrovitl istatymo 39 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodyti rczewai gali b[ti
sudaromi tik po to, kai yra atliktas Akciniq bendroviq istatymo 59 straipsnio 5 dalyje nustatlto
dy dLio atskaitymas i privalomEj i rczerv 4.

25. Jeigu Akciniq bendroviq 39 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodyti rczervai nepanaudoti ir
nenumatoma jq panaudoti, skirstant kitq finansinirl metq peln4 jie gali b[ti perskirstyti.

26. Perkainojimo rezervas - tai ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto vertes
padidejimo suma, gauta perkainojus turt4. Perkainojimo rezervu arba jo dalimi gali b[ti
didinamas lstatinis kapitalas. I5 perkainojimo rezervo negali b[ti maZinami nuostoliai.

27. 4tkcl1q priedai (nominalios vertes pervir5is) - bendroves nuosavo kapitqlo dalis,
lygi akcijq emisijos kainos ir nominalios vertds skirtumui. Akcrjq priedai gali buti naudojami
bendrovds istatiniam kapitalui didinti ir nuostoliams dengti.

28. Bendroveje gali buti sudaromi nepaskirstytinieji rczewai institucijoms, skirtoms
naujo ilgalaikio Bendrovds turto, technikos ir technologijrl isigijimui, gamybos tobulinimui ir
pletimui bei kitiems konkretiems ilgalaikiams tikslams. Sie rczewai sudaromi, maLinami ir
naikinami visuotinio akcininkq susirinkimo nutarimu. Maiinant ar naikinat nepaskirstytinuosius
rezervus, tuo dydZiu didinamas fstatinis kapitalas ir proporcingai akcininkq turimq akcrjq
nominaliai vertai didinama akcijrpnominali verte arba iSduodamos i5leidZiamos naujos akcijos.
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29. Visuotinio akcininkq susirinkimo nutarimu Bendroveje gali bfti sudaromi
paskirstytinieji rezervai. Sie rczervai formuojami visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu,
priskiriant dali Bendrov0s grynojo pelno Siems fondams. Priimant sprendim4 del
paskirstytinamqiq rezervq suformavimo, visuotinis akcininkq susirinkimas nustato Siq fondq le5q
naudojimo tikslus bei naudojimo tvark4. Jeigu paskirstytinieji rezewai naudojami Bendroves
darbuotojq socialinems reikmems tenkinti arba labdarai ar paramai, Bendroves grynojo pelno
dalis, skiriama Siems rezervams, fskaitoma i 1/5 Bendroves grynojo pelno dalf, kuri4 galima
skirti tantjemoms, darbuotojq premijoms ir kitiems tikslams. I5 Siq rezerq gali bfiti didinamas
Bendrovds istatinis kapitalas, kartu proporcingai turimq akcrjq nominaliai vertei didinama akcijq
nominali verte arba i5leidZiamos naujos akcijos.

30. Rezervai, numatyti Siq istatq 28 ir 29 punktuose, yra sudaromi tik po to, kai yra
sudaryas Siq istatq 21 punkte nustatytas privalomasis rezervas.

31. Bendrovd neturi teises i5leisti obligacijq.

V. fstatinio kapitalo dydis ir jo suddtis pagal akcijq klases, akcijq skaiiius pagal klases,
jq nominali vertd ir suteikiamos teis6s

32. Bendroves istatinis kapitalas yra 3 267 084,90 Eur (trys milijonai du Simtai
Se5iasde5imt septyni hrkstandiai a5tuoniasdesimt keturi eurai ir devyniasde5imt euro centq).

33. Bendroves istatinis kapitalas padalintas i 1 126 581 (vien4 milijon4 vien4 5imt4
dvide5imt Se5is tukstandius penkis Simtus a5tuoniasdesimt vien4) akcijas.

34. Visos Bendrovds akcijos yra vienos klases - paprastosios vardines akcijos.
35. Kiekvienos akcijos nominali vert€ yra 2,90 Eur (du eurai devyniasde5imt euro

bentq).
36. Bendroves akcijos yra nematerialios" UZdaryjq akciniq bendroviq akcininkq -

nematerialiq akcijq savininkq - asmeniniq vertybiniq popieriq s4skaitq tvarkymo ir materialiq
akcrjq savininkq registravimo uZdarosiose akcinese bendrovese taisykles nustato Lietuvos
Respublikos Vyriausybe ar jos igaliota institucija. llLdarqq akciniq bendroviq akcininkq -
nematerialiq akcrjq savininkq - asmeniniq vertybiniq popieriq s4skaitas tvarko jas iSleidusi
uZdaroji akcine bendrove. UZdaroji akcine bendrove sutartimi gali perduoti akcininkq asmeniniq
vertybiniq popieriq s4skaitq tvarkym4 juridiniam asmeniui, kuris, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos finansiniq priemoniq rinkq istatymu, turi teisg atidaryti ir tvarky.ti finansinir4
priemoniq asmenines s4skaitas. Su Sia sutartimi uZdaroji akcine bendrove turi supaZindinti
akcininkus

37. Akctjq apmokejimas yra jq emisijos kainos apmokejimas. Akcijos gali buti
apmokamos pinigais ir (ar) akcijas apmokandiam asmeniui nuosavybes teise priklausandiais
nepiniginiais ina5ais. Akcinitl bendroviq istatyrne nurodytu atveju i5leistos naujos akcijos turi
buti apmokamos pinigais. Akciniq bendroviq istatyme ir Akcijq suteikimo taisyklese nustatyta
tvarka suteiktq akcrjq, kai akcijos suteikiamos i5leidZiant nauj4 akcijq emisijq, apmokejimo
ypatumai nustatyti Akciniq bendrovirl istatyme.

38. Nevisi5kai apmoketos akcijos paZymimos iraSais Sias akcijas pasira5iusio asmens
vertybiniq popieriq s4skaitoje - nurodoma uZ akcijas sumokdta suma, iki visi5ko jq apmokejimo
trukstama suma ir mokejimo termino pabaiga.

39. Akcijq emisijos kaina gali buti apmokama pinigais arba padengiama nepiniginiais
lna5ais. Kiekvieno akcijas pasira5iusio asmens pradinis ina5as pinigais turi buti ne maZbsnis kaip
% visq jo pasira5ytq akcrjq nominalios vertds ir visq pasira5ytq akcrjq nominalios vertds pervir5io
suma- Likusi dalis uZ pasiraSyas akcijas gali btti apmokama tiek pinigais, tiek nepiniginiais
inaSais.

40. Akctjq apmokejimo nepiniginiu ina5u, bendrovei didinant istatini kapital4,
ypatumus nustato Akciniq bendroviq istatymas.

41. Jeigu akcijas pasira5gs asmuo per akcijq pasira5ymo sutartyje nustatl.t4 termin4
akcrjq neapmoka, laikoma, kad akcijas igijo pati Bendrovd ir akcijq pasira5ymo sutartis su tuo
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asmeniu negalioja, fna5ai uZ pasira5ytas akcijas negr1iinami. Ne veliau kaip per 12 menesiq nuo
akcrjq pasira5ymo termino pabaigos Bendrove turi perleisti akcijas kitq asmenq nuosavyben arba
sumaZinti istatini kapital4 anuliuoj ant akcij as.

42. Visos paprastosios vardines akcijos yra vienodos nominalios vertes, kiekviena
akcija visuotiniame akcininkq susirinkime jos savininkui suteikia po vien4 bals4. Paprastqjq
akcrjq savininkai turi teisg gauti naujq akcijq, kurios i5leidZiamos, kai i5 Bendrovds.nepaskirstyto
pelno ar sudarytq i5 paskirstytojo pelno rezervq Akciniq.bendroviq istatymo nustatyta tvarka
didinamas istatinis kapitalas.

43. Bendrove gali i5leisti darbuotojq akcrj,l status4 turindiq paprastqjq akcrjq emisij4. Si' emisija negali b[ti i5leidZiama, kol nepasibaiggs akcijq, pasira5ytq Bendrovds steigimo metL,
apmokejimo terminas. Siq akcijq pasira5ymo s4lygas ir kitas teises nustato Akciniq bendrovirl

istatymas.
44. Akcininkq teises ir pareigas nustato Akciniq bendroviq istatymas.ir kiti istatymai,

taip pat Sie istatai. Akcininkq turtines ir neturtines teises negali bUti apribotos, i5skyrus istatymrl
nustatytais atvejais.

45. Bendroves istatinis kapitalas gali b0ti pakeistas (padidintas ar sumaZintas), jeigu
akcininkq susirinkimas taip nutard ir atitinkamai pakeite istatus. |statinis kapitalas laikomas
pakeistu tik iregistravus Bendroves atitinkamus istatq pakeitimus juridiniq asmeml registre.

46. {statinis kapitalas gali buti didinamas i5 Bendroves le5q arba papildomais akcininkq
ar trediqjq asmenq ina5ais.

47. Kai Bendrove i5 savo le5q (nepaskirstyto pelno, akcrjq priedq ar rezervrl) didina

istatini kapital4, akcininkai turi teisg nemokamai gauti naujq akcljq, kuriq skaidius bttrl
proporcingas jiems nuosavybes teise priklausandiq akcrjq nominaliai vertei, i5skyrus Sio punkto' 'antroje dalyje numatytus atvejus. Akcijos skiriamos pagal susirinkimo dienos Bendrovds
akcininkq s4ra54 ir t4 dien4 nuosavybds teise priklausandiq akcijq nominali4 vertg.

48. Kai Bendrovd i5 nepaskirstyto pelno, akcrjq priedq (nominalios vert€s pervir5ijimo)
ar rezerv\ didina istatini kapital4, vykdydama visuotinio akcininkq susirinkimo ar teismo
sprendim4 i5taisyti istatinio kapitalo formavimo ar didinimo metu padarytus paZeidimus,
proporcin$ai nuosavybes teise priklausiusioms akcijoms naujq akcrjq nemokamai pirmiausia
gauna akcininkai, kuriq turtines teises buvo paZeistos. Visuotinis akcininkq susirinkimas gali
priimti sprendim4 perskirstant akcijas i5taisy'ti istatinio kapitalo formavimo ar didinimo metu
padarytus paZeidimus, jei akcininkams, kuriems po padarlto paZeidimo nuosavybes teise
priklause daugiau ar didesnes nominalios vert6s akcrjq nei turejo priklauslti, visuotinio
akcininkq susirinkimo dien4 (kai priimamas sprendimas del paZeidimo i5taisymo) nuosavybes
teise priklauso ne maLiau ar ne maZesnds nominalios vertds akcrjq nei reikia paZeidimams
i5taisyti ir Sie akcininkai ra5tiSkai su tokiu sprendimu sutinka.

49. Padidinti Bendroves istatini kapital4 papildomais akcininkq ir kitrl asmem+ fna5ais
galima tik i5leidZiant naujas akcijas. Bendrovei didinant kapital4 papildomais ina5ais, valstybe,
savivaldybe ar valstybinis socialinis draudimas gali fsigyti jos akcijq uZ emisijos kain4, lygi4
akcijos nominaliai vertei, Vyriausybes nustatyta tvarka iskaitant Bendrovds isiskolinimus
valstybes, savivaldybes ar valstybinio socialinio draudimo fondo biudZetams, jeigu Bendroves
nuosavas kapitalas ndra maZesnis uZ jos istatinf kapital4 ir Bendroves fstatinis kapitalas turi bUti
padidintas, i5leidZiant naujas akcijas, kurios perduodamos valstybei ar savivaldybei.

50. fstatinis kapitalas gali bfti maZinamas, kad butq:
50.1. laisvos Bendrovds le5os visiems akcininkams i5moketos proporcingai nuosavybes

teise jiems priklausandiu akcijrl nominaliai vertei;
50.2. panaikintas del nuostoliq susidargs Bendroves nuosavo kapitalo ir istatinio

kapitalo skirtumas;
50.3. irykdytas teismo sprendimas sumaZinti istatini kapital4;
50.4. uZ isiskolinimus turtas perduotas valstybes, savivaldybiq ar valstybinio socialinio

draudimo fondo biudZetams (tokio dydZio, kokiu perduodamas turtas buvo fvertintas maiiau uL
Bendrovds balanse apskaityt4 bu"lraltering jo vertg);
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50.5. Vyriausybes nustatyta tvarka i5taisyos istatinio kapitalo formavimo ar didinimo
metu padarytos kiaidos (ei akcininkai, kuriq akcrjq skaidius maLinamas, su tuo ra5ti5kai

sutinka), tarp pat, kad gamybines ir inZinierines infrastrukturos objektai, socialiniai objektai,
pastatai (iq dalys) butq perduoti valstybds ar savivaldybiq nuosavyben jq funkcijoms vykdyti.
Siuo atveju atitinkamai sumaZinamas valstybei ar savivaldybei nuosavybes teise priklausandiq
akcijq skaidius, i5skyrus atvejus, kai, sumaZinus istatini kapital4, valstybei ar savivaldybei,
turejusiai daugiau kaip Yz visq balsr4, h}J\% ar maLiaukaip Y,3' visrl balsq;

50.6. isiskolinim4 uZ suvartot4 Siluming energij4 padengti akcijomis draudliama.
51. Visq akcrj,+ nominali vertd ar akcrjq skaidius visiems akcininkams maZinamas

proporcingai, i5skyrus Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq fstatymo 54 straipsnyje
numaty'tus atvejus.

VI. Akcijq suteikiamos teis6s. Vardinig akcijq perdavimo kitq asmenq nuosarytrin
tvarka

52. Visos Bendroves akcijos yra vienos klases - paprastosios vardines akcijos,
suteikiandios vienodas teises.

53. Paprastoji vardine akcija jos savininkui (akcininkdi) suteikia Sias turtines teises:

53.1. gauti Bendrovds pelno dali (dividend4);
53.2. gauti likviduojamos Bendroves turto dali;
53.3. nemokamai gauti akcijq, proporcingai turimtl akcrjq skaidiui, jei istatinis kapitaias

didinamas i5 Bendroves le5rl; e

53.4. pirmumo teise isigyti Bendrovds i5leidZiamq naujq akcrjq, iSskyrus atveji, kai
visuotinis akcininkq susirinkimas nusprendZia visiems akcininkams nesuteikti pirmumo teises

isig).ti Bendrovds i5leidZiam4 akcrjq; Akcininko pirmumo teise isigyti Bendroves naujq akcrjq
suteikia jam galimybg pasira5l.ti akcijas, kuriq nominali verte proporcinga jo turimq akcrjq
nominaliai vertei. Termin4, per kuri akcininkai gali realizuoti 5i4 teisg, nustato visuotinis
akcininkq susirinkimas arba, jo pavedimu, Bendrovds valdyba. Sis terminas negali buti
trumpesnis'kaip 30 dienq. Bendrovds akcininkai pirmumo teisg isigyti Bendroves naujq akcijrl
gali perleisti kitiems asmenims ak"tj,l perleidimui nustatyta tvarka;

53.5. palikti testamentu visas ar dali akcijtl vienam ar keliems asmenims;
53.6. parduoti ar kitokiu budu perduoti visas ar dali akcijq kitq asmenq nuosar,yben;

53.7. Akcinirl bendrgviq fstatymo nustatytais atvejais reikalauti i5 Bendroves gr4Zinti

inaSus.
54. Paprastoji vardine akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia Sias asmenines

neturtines teises:
54.1. dalyvauti akcininkq susirinkimuose su sprendZiamojo balso teise, jeigu kas kita

nenustat5rta Lietuvos Respublikos Akciniq bendroviq istatyme. Viena paprastoji vardine akcija
suteikia vien4 bals4;

54.2. gauti informacij4 apie Bendroves Dking veikl4;
54.3. apskqsti teismui visuotinio akcininkq susirinkimo, valdybos bei Bendroves

direktoriaus sprendimus, kurie paieidLia istatymus, Bendroves istatus, akcininko turtines ir
neturtines teises;

54.4. kitas istatymrtr numatytas neturtines teises.
55. Balsavimo teisg visuotiniuose akcininkq susirinkimuose, vykstand)uose po

pirmosios akcrjq laidos apmokejimo termino, nurodytas akcrjq pasira5ymo sutartyje, suteikia tik
visi5kai apmoketos akcij os.

56. Akcininkui pareikalavus, Bendrove privalo pateikti susipaZinti ar kopijuoti meting
bei tarping finansing atskaitomybg, valdybos ataskaitas apie Bendroves veikl4 visuotiniq
akcininkq susirinkimq protokolus, akcininkq s4ra54.

57. Akcininkai, kuriq akcrjq nominali verld ne maZesne kaip 1/10 lstatinio kapitalo turi
teisg skirti ekspert4 (ekspertq grupg) Bendrovds veiklai ir apskaitos dokumentams patikrinti,
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nustatyti, ar nera nemokumo ar tydinio bankroto poZymiq, ar nesvaistomas Bendrovds turtas,
nesudaromi nuostolingi sandoriai, nepaleidLiamos akcininkq teisds, iskaitant ir nepagrist4 darbo
uZmokesdio i5mokejim4 ar nuolaidq lengvatq taikym4 ftai del to sumaZejo Bendroves pelnas ar
ji patyre nuostoliq). Sio patikrinimo i5laidas apmoka ekspertus skyrg akcininkai. Jei ekspertas
(ekspertq grupe) patvirtino akcininkq pareiSkime nurodytus faktus, Bendrove piivalo
akcininkams gr4Linti tikrinimo i5laidas, bet ne daugiau kaip % Bendrovei ar jos.akcininkams
padary'tos Lalos dydLio. Gindus del ekspertq i5vadq sprendZia teismas. Atlikdami patikrinim6
ekspertai naudojasi tokiomis pat teisemis kaip ir Bendrovds revizorius (auditorius).

58. Akcininkai neturi Bendrovei jokiq turtiniq isipareigojimq, i5skyrus fsipareigojim4
nustat),'ta tvarka apmoketi visas pasira5ltas akcijas emisijos kaina.

59. Akcininkas turi teisg igalioti kit4 asmeni balsuoti uZ ji akcininkq susirinkime ar
atlikti kitus teisinius veiksmus. Akcininko - fizinio asmens igahojimas turi tuti patvirtintas
notari5kai, o akcininko - juridinio asmens arba imones - jq vadovo paralu ir antspaudu.
{galiotiniu negali b[ti Bendrovds revizorius"

60. Savivaldybei nuosavybes teise priklausandioms akcijoms Bendroveje Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka gali atstovauti ir bUti bendroves valdymo organq
nariais igalioti valstybes ar savivaldybiq valdininkai, valstybes ar savivaldybes imoniq
darbuotojai.

61. Akcininkai gali parduoti ar kitaip perleisti savo pilnai apmoketas akcijas kitiems
asmenims, i5skyrus istatymq ar Siq fstatq numatyfus atvejus. Valstybei ar savivaldybei
nuosar,ybes teise priklausandios akcijos gali btti parduotos ar kitaip perleistos kitiems asmenims
tik Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka. v

62. Akcininkai gali tureti ir kitas, Siuose istatuose nepaminetas teises ir pareigas, jeigu
jas numato Lietuvos Respublikos istatymai ar kiti norminiai aktai.

VII. Bendrovds organai

63. Bendroves organai yra Sie:

63. 1. visuotinis akcininkq susirinkimas;
63.2. kolegialus valdymo organas - Bendroves valdyba;
63.3. vienasmenis valdymo organas - Bendroves direktorius.

VIII. Visuotinis akcininkg susirinkimas

64. Visuotinis akcininkq susirinkimas yra auk5diausias Bendrovds organas.
65. Bendrovds visuotiniame akcininkq susirinkime turi teisg dalyvauti visi jos

akcininkai, nesvarbu, kiek ir kokios klases akcijq jie turi.
66. Dalyvauti visuotiniame akcininkq susirinkime su patariamojo balso teise gali

valdybos nariai, revizorius (auditorius) bei Bendroves direktorius, jeigu jie ir ndra akcininkai.
67. Trk visuotinis akcininkq susirinkimas gali:
67.1. keisti ir papildyti Bendroves istatus (iSskyrus Siq lstattl 17, L8 ir 19 punktuose

numatytus atvejus);
67.2. rinkti valdybos narius;
67.3. atiaukti visuotinio akcininkq susirinkimo i5rinktus valdybos narius, au{itoriq. Jei

Bendrovd dirba nuostolingai, visuotinis akcininkq susirinkimas privalo svarstyti ar valdybos
nariai, Bendrovds direktorius tinka eiti pareigas;

67.4. nustatl'ti auditoriaus atlyginim4 arba audito paslaugq apmokejimo s4lygas,
metines iSmokas (tantjemas) i5 grynojo pelno valdybos nariams;.

67-5. tvirtinti metines finansines atskaitomybes dokumentus, valdybos ataskait4 apie
Bendrovds veikl4;
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67.6. padidinti fstatini kapital4 - nustatlti naujai i5leidZiamq akcrjq klasg, skaidiq ir
minimali4 emisijos kain4 arba sumaZinti istatini kapital4 (i5skyrus Siq istatq 17, 18 ir 19

punktuose numatytus atvejus), keisti vienos klases ar ruSies akcijas i kitos;
67.7.likviduoti arba reorganizuoti Bendrovg, patvirtintireorgantzavimo projekt4;

67.8. skirti ekspert4 (ekspertq grupg) Bendrovds steigimui ir jos reikalq tvarkymui
patikrinti;

67 .9. tvirtinti nepiniginiq (turtiniq) ina5q ivertinimus;'
67.10. priimti nutarim4 del pelno (nuostoliq) paskirstymo;

6l.ll. priimti nutarim4 del dalies Bendroves turto perdavimo uL. isiskolinimus
valstybds, savivaldybiq ar valstybinio socialinio draudimo biudZetams;

, 67.12. tvirtinti Bendrovds paramos valdymo taisykles.
68. Visuotinis akcininkq susirinkimas taip pat gali sprgsti kitus klausimus, jo

kompetencijai priskirtus Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu ar Siais istatais.
Susirinkimas negali perduoti kitiems sprgsti jam priklausandius klausimus.

69. Visuotinis akcininkq susirinkimas privalo priimti spendim4 pritarti/nepritarti
bendroves valdybos sprendimams, nurodytiems istatq 85 punkto 85.4., 85.5., 85.6. ir 85.7.

papunkdiuose. Visuotinio akcininkq susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybes

uZ priimtus sprendimus.
70. Visuotinis akcininkq susirinkimas neturi teises pavesti kitiems valdymo organams

sprgsti jo kompetencijai priklausandiq klausimq. Visuotinis akcininkq susirinkimas turi teisg

sprgsti Bendroves valdybos kompetencijai priklausandius klausimus tik tuo atveju, jeigu valdyba
to pra5o arba valdybos sprendimai prie5tarauja istatymams. s

, 7I. Eilini visuotini akcininkq susirinkim4 valdyba privalo su5aukti kasmet per 4
menesius nuo finansiniq metq pabaigos.

72. Neeilinis visuotinis akcininkq susirinkimas turi b[ti su5auktas, jeigu:
72.t. bendrovds nuosavas kapitalas tampa maZesnis kaip ll2 istatuose nurodyto

istatinio kapitalo ir Sis klausimas nebuvo svarstl.tas eiliniame visuotiniame akcininkq
susirinkime;

72.2. visuotinio akcininkq susirinkimo i5rinktq valdybos nariq lieka maLiau kaip 2/3

istatuose nurodl'to jq skaidiaus arba jq skaidius tampa maZesnis uZ Akciniq bendroviq fstatyme
nustatlt4 minimalq:

72.3. auditorius ar audito fmone nutraukia sutarti su bendrove ar del kitq prieZasdiq

negali patikrinti bendroves metiniq finansinirtr ataskaitq rinkinio, jeigu auditas privalomas pagal

istatymus ar yta numatytas istatuose;
72.4. to reikalauja visuotinio akcininkq susirinkimo su5aukimo iniciatyvos teisg

turintys akcininkai arba valdyba;
72.5. to reikia pagal Akciniq bendroviq ir kitus istatymus ar bendroves istatus.
73. Apie Saukiam4 visuotini akcininkq susirinkim4 valdyba privalo paskelbti Vf

Registry centro leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenq vieSi prane5imai" arba
praneSti kiekvienam akcininkui registruotu lai5ku (su patvirtinimu apie tokio lai5ko iteikim4) ar

asmeni5kai pasiraSytinai ne veliau kaip prieS 2l dien4 iki susirinkimo dienos.

IX. Bendrovds valdyba

74. Bendroves valdyb4 i5 keturiq nariq 4 metq laikotarpiui renka visuotinis it 
"ittittkq

susirinkimas Akciniq bendroviq istatyme nustatyta tvarka. Kandidatai I valdyb4 atrenkami
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatlta tvarka. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie
renkami tik iki veikiandios valdybos kadencijos pabaigos.

75. Valdyba savo funkcijas atlieka Siuose istatuose nustatyt4laik4 arba iki bus i5rinkta ir
prades dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais

r,yksiandio eilinio visuotinio akcininkq susirinkimo.
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76. Yaldybos nariu gali buti renkamas tik hzinis asmuo. Valdybos nario kadencijq
skaidius neribojamas. Bendroves valdybos nariu negali b[ti asmuo, kuris pagal teises at<tus
neturi teises eiti Siq pareigq.

77. Yaldyba at jos nariai savo veikl1 pradeda pasibaigus valdyb4 ar jos narius
i5rinkusiam visuotiniam akcininkq susirinkimui. Valdyba iS savo nariq renka Valdybos
pirmininkE.

78. Kai Bendroves istatai keidiami del valdybob sudarymo ar jos nariq skaidiaus
padidinimo, naujai i5rinkti vaidybos nariai savo veikl q gali pradeti tik nuo pakeistq fstatq
iregistravimo dienos. Siuo atveju sprendimo pakeisti lstatus priemimas ir naujq valdybos narirl
rinkimas gali vykti tame padiame visuotiniame akcininkq susirinkime, jei tai numatyta
susirinkimo darbotvarkei e.

79. Visuotinis akcininkr4 susirinkimas gali atSaukti vis4 valdyb4 arba pavienius jos
narius nesibaigus jq kadencijai.

80. Valdybos narys gali atsistatydinti i5 pareigq kadencijai nesibaigus, apie tai ne veliau
kaip prie5 14 dienq ra5tu ispejgs Bendrovg.

81. Valdyba svarsto ir tvirtina:
81. 1 . Bendroves metinf prane5im4;
81.2. Bendroves valdymo struktur4 ir darbuotojq pareigybes;
8i.3. Pareigybes, ikurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
81.4. Bendroves filialq ir atstovybiq nuostatus.
81.5. Bendrovds direktoriaus pavaduotojq, vyriausiojo finansininko kandidaturas.

Nustato Bendrovds direktoriaus pavaduotojq pareiginius atlyginimus; e

81.6. Bendroves direktoriaus pavaduotojq pareiginius nuostatus, Bendrovds
nuostatus, Administracijos darbo reglament4;

81.7. Akcijq pasira5ymo sutarties projekt4;
81"8. Bendroves darbo apmokejimo sistem4.

padaliniq

82' Valdyba renka ir at5aukia Bendroves direktoriq, nustato jo atlyginim4, kitas darbo
sutarties s4lygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ji ir skiria nuobaudas.

83. Valdyba nustato informacij4, kuri laikoma Bendrovds komercine (gamybine)
paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia
informacija negali buti laikoma informacija, kuri pagal Akciniq bendroviq ir kitus istatymus turi
bfiti vie5a.

84. Valdyb a analizuoia ir aprobuoja Bendroves direktoriaus ir auditoriaus pateikt4
medZiag4 apie:

84.1. gamybines, techninds, moksliniq tyrimq, konstravimo ir eksperimentiniq darbtl bei
kitos [kines veiklos strategij4;

.84.2. gamybos ir valdymo organizavim4;
84.3. hnansiniq i5tekliq kaupimo saltinius ir naudojimo bDdus;
84.4- bendrovds sandorius, kuriuos pagal valdybos ar administracijos darbo reglamentus

ar valdybos nutarimus Bendrovds direktoriaus turi derinti su valdyba;
84.5- ketvirdiq ir metq ukines veiklos rezultatus, Bendroves frnansines atskaitomybes

projekt4, pajamq ir i5laidq s4matas, pelno paskirstymo projek14, inventorizacijos ir kitus vertybiq
apskaitos duomenis;

84.6. revizljq ir audito rezultatus. \
85. Valdybataip pat priima sprendimus (nutarimus) Siais klausimais:
85.1- del Bendrovds filiah1 bei atstovybiq steigimo i. jU nuostatq tvirtinimo,

perfvarkymo ir uZdarymo;
85.2. ddl Bendrovds stojimo i asociacijas, koncemus ir (ar) konsorciumus ir del

i5stojimo i5 jq;
85.3. del kitq imoniq steigimo bei kitq bendroviq akcrjq fsigijimo;
85.4. del ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip ll20 bendroves lstatinio

kapitalo, investavimo, perleidimo; fluomoS (skaidiuojama atskirai kiekvienai sandorio msiai);
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85.5. d€l ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesnd kaip ll20
kapitalo, lkeitimo ir hipotekos (skaidiuojama bendra sandoriq suma);

85.6. del kitr4 asmenq prievoliq, kuriq suma didesne kaip 1/20

kapitalo, ivykdymo laidavimo ar garantavimo;

bendroves istatinio

bendrovds lstatinio

85.7. del ilgalaikio turto ui kain4, didesnio kaip ll20 bendrovds istatinio kapitalo,

!sigijimo;
85.8. del eksperto (ekspertq grupes) skyrimo Bendroves veiklai patikrinti, Bendrovds

turtui ivertinti ar turtiniq ina5q ! Bendrovg vertei nustatyti bei kitoms i5vadoms gauti;

85.9. del pavedimo audito imonei patikrinti Bendroves veikl4;
85.10. nustato savo produkcijos, teikiamq paslaugq ir kitq i5tekliq kainas, ikainius ir

tarifus, i5skyrus Lietuvos Respublikos istatymq numatytus atvejus; atlieka centralizuotai
tiekiamos Silumos ir karSto vandens kainq skaidiavimus bei teikia kainq projektus savivaldybei
tvirtinti ir Valstybinei kaintl ir energetikos kontroles komisijai derinti;

85.1 1. turi teisg kas ketvirti nustatlti Bendrov6s darbuotojams premijq i5 pelno dydi, jei
einamaisiais [kines veiklos rezultatais numatoma gauti pakankamai pelno;

85.12. vadovaudamasi visuotinio akcininkrtr susirinkimo patvirtintomis Bendrovds
paramos valdymo taisyklemis, turi teisg skirti le5as parama|' ' .

85.13. del kitq bendroves fstatuose ar visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimuose
valdybos kompetencij ai priskirtq sprendimrl.

86. Valdyba privalo laiku rengti visuotinius akcininkq susirinkimus, sudargi jr1

darbotvarkg, pateikti akcininkams Bendroves metines finansines atskaitomybes dokumentus,
pelno paskirstymo projekt4, nutarimq projektus, ataskait4 apie Beridroves veikl4 bei kit4
reikiam4 informacij4 darbotvarkes klausimams svarstyti. Valdyba derina Bendroves direlctoriaus
del ilgalaikio turto, kurio balansine verte maZesnd kaip Il20 bendrovds istatinio kapitalo,

fsigijimo, investavimo, perleidimo, nuomos.
87. Valdybai draudliama riboti auditoriaus igaliojimus ar kitaip trukdyti jo darb4.

Valdyba, pries priimdama sprendim4 del istatq 85 punkto 85.4., 85.5., 85.6. ir 85.7. papunkdiq
sprendimq; turi gauti visuotinio akcininkq susirinkimo pritarim4. Visuotinio akcininkq
susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybes uZ priimtus sprendimus.

88. Valdyba, pries priimdama sprendim4 investuoti le5as ar kit4 turt4 i kit4 juridini
asmeni, turi apie tai prane5ti kreditoriams, su kuriais Bendrovd yra neatsiskaidiusi per nustatyt4
termin4, jeigu bendra isiskolinimo suma Siems kreditoriams yra didesne kaip 1/20 Bendroves

istatinio kapitalo.
89. Valdyba privalo atsistatydinti, jeigu visuotinis akcininkq susirinkimas nepatvirtino

ataskaitos apie Bendroves veikl4.
90. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti Bendrovei nuostolius,

padarytus del valdybos nutarimq, priimtq palei.dLiant Bendrovds fstatus, Akciniq bendroviq ir
kitus Lietuvos Respublikos istatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidZiami tie asmenys,
kurie balsavo prie5 toki nutarim4 arba nedalyvavo posedyje jf priimant ir jei per 7 dienas po to,
kai suZinojo ar turejo suZinoti apie toki nutarim4, lteike posedZio pirmininkui ra5ytini protest4.

Valdybos nario atsistatydinimas ar pa5alinimas i5 uZimamq pareigq neatleidZia nuo nuostoliq
atlyginimo, kuriuos jis padare atlikdamas savo pareigas, jeigu jis remesi Bendroves dokumentais
ir kita informacija, kurios tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veike nevir5ydamas normalios
gamybines ar fkines rizikos laipsnio. Gindai del nuostoliq atlyginimo sprendZiami teisrno.

91. Valdybos pirmininkas ar kitas valdybos narys, Bendrovds direktorius, negavgs
visuotinio akcininkq susirinkimo leidimo, neturi teises steigti pana5ia veikla besiverdiandi4

imong (kurios apyvarta pagal ekonominds veiklos ruSir4 klasifikatoriq sudaro ne maZiau kaip
i/20 Bendroves apyvartos), taip pat nuosar,rybes teise valdyi, naudoti daugiau kaip 1/3 istatinio
kapitalo (dalies, priklausandios nuosavybes teise) sudarandias akcijas ir jomis disponuoti, b[ti
kitos panaiia veikla besiverdiandios imones valdybos nariu ar Bendrovds direktoriumi arba

imonds, tgsiandios Bendrovds gamybos ar paslaugq proces4 ir produkcijos realizavimo valdybos
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nariu ar Bendrovds direktoriumi. Jeigu valdybos narys ar valdybos pirmininkas, ar Bendroves
direktorius paLeide Si reikalavi m4, tai

91.1. jis per 30 dienq nuo Sio istatyrno isigaliojimo dienos turi ra5tu informuoti
Bendrovds valdyb4 ar visuotini akcininkq susirinkim4 apie savo veikl4 kitoje imoneje;

91.2- jis privalo atsistatydinti i5 imones valdymo organq, o savo vardu pagal sandorius
kitoje imoneje gautas pajamas perduoti Bendrovei;

91.3. kiekvienas akcininkas per 90 dienq nuo tos,dienos, kai suZinojo ar turejo suZinoti
apie valdybos nario ar jos pirmininko arba Bendroves direktoriaus padaryius paZeidimus, turi
teisg reikalauti, kad per teism4 bltq atlyginta Bendrovei padaryta lala, arba kad viskas, k4 toks
asmuo turetq gauti pagal sandorius su tokia imone, b[tq perduota Bendrovei. Teismui iSkelus
byl4 neivykdZiusiems Sio punkto 91.1. ar 91.2. papunkdiuose nustatytq reikalavimq valdybos
pirmininkui, valdybos nariui arba Bendrovds direktoriui del Lalos atlyginimo Bendrovei,
valstybes ar savivaldybes akcijoms atstovaujantis asmuo privalo reikalauti'su5aukti neeilini
visuotiniakcininkq susirinkim4 ir balsuoti jame uZ tokio asmens atleidim4 iS pareigq.

92- UZ darb4 valdyboje jos nariams visuotinis akcininkq susirinkimas gali atlyginti
(moketi tandemas) tik i5 grynojo Bendrovds pelno, atsiZvelgdamas ! iiq istatq XII skirsnio
nuostatas. Valdybos nariai gauna pareigini atlyginim4 tik tuo atveju, jei jie su Bendrove sudarg
darbo sutarti.

93. Valdyba analizuoja ir vertina Bendroves direktoriaus pateikt4 medaiag4 apie:
93. 1 . Bendroves veiklos strategij os iglwendinim4;
93.2. Bendrovds veiklos organizavim4l-
93.3. Bendrovds finansing btkre;
93.4. Ukines veiklos rezultatus, pajamq ir iSlaidq

pasikeitimo apskaitos duomenis.
94. Valdyba analizuoja, vertina Bendroves metiniq finansiniq ataskaitq rinkini, pelno

(nuostoliq) paskirstymo projekt4 ir kartu su Bendroves metiniu pranesimu teikia juos visuotiniam
akcininkq susirinkimui. Valdyba analizuoja, vertina Akcrjq suteikimo taisykliq projekt4, kuri
kartu su atsiliepimais ir pasillymais del jo teikia stebetojq tarybai ir vizuotiniam akcininkr]
susirinkimui.

95. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovds komercines (gamybines) paslaptis,
konfidenciali4 informacij4, kuri4 suZinojo bldami valdybos nariais.

.96. Valdybos darbo tvark4 nustato akcininkq susirinkime
reglamentas.

97. Valdybos sprendimq priemimas:

patvirlintas valdybos darbo

97.1- Yaldybos posedZio Saukimo iniciatyvos teisg turi valdybos pirmininkas, taip pat
nariai, jeigu tam pritaria daugiau kaip puse valdybos nariq.

97.2- Valdybos naiys turi teisg duotilfaprastos ra5l.tines formos fgaliojim4 kitam tos
Bendroves valdybos nariui, kuris atstovautqjam balsuojant Bendroves valdytos posedyje.

97.3. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vien4 bals4. Balsams ,,uL" ir ,,prie5..
pasiskirsdius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

97.4. Yaldvbos narys savo vali4 - ,,u1" ar,,pries" balsuojam4 sprendim4, su kurio
projektu jis susipaZings, - gali prane5ti balsuodamas i5 anksto ruSt,r-ui elektroniniq ry5iq
priemonemis, jeigu uZtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyi
balsavusio asmens tapatybg. \.

97.5- Yaldyba gali priimti sprendimus ir jos posedis laikomas ivykusiu, kai jame
dalyvauja 314 ir daugiau valdybos nariq. I5 anksto balsavg valdybos nariai laikomi
dalyvaujandiais posedyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai uZji balsuoja daugiau kaip
puse visq i5rinktq valdybos nariq.

97"6.Yaldvbos narys neturi teises balsuoti, kai valdybos posedyje sprendZiamas su jo
veikla valdyboje susijgs ar jo atsakomybes klausimas. Civilinio kodikso Z.SZ st.alpsnio 5 dalyje
nurodytu atveju valdyba sprendZia del valdybos nario nu5alinimo nuo balsavimo priimant
sprendim4 konkrediu klausimu. "

$

s4matas, inventorizacijos ir kitus turto
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97'7' Yaldyba i kiekvien4 savo posedf turi pakviesti Bendroves direktoriq, jei jis neravaldybos narys, ir sudaryti jam galimybes-susipaZinti su informacija darbotvarkes klausimais.
97.8. Valdybos posedZiai protokoluojami.

X' Bendrovds direktorius, jo kompetencija ir rinkimo bei atlaukimo f-varka

98. Bendroves direktorius yra vienasmenis Bendroves valdymo organas.
99' Bendroves direktoriumi turi brlti fizinis asmuo. Bendroves diiektoriumi negali b*tiasmuo, kuris pagal teises aktus neturi teises eiti tokiq pareigq.
100' Bendroves, taip pat jos dukterines bendroves (ioliau - grupe) vadovas priimamas idarb4 5 metq kadencijai. Tas pats asmuo tos padios grupes vadovu gai uuti renkamas ne daugiaukaip dvi kadencijas iS eiles.
l0l' Pasibaigus pirmajai kadencijai, grupds vadovas gali b[ti renkamas antrajai 5 metqkadencijai, atsiZvelgiant i tai, ar grupes vadovo pirmosios kaJencijos laikotarpiu grups pasiekevisus jai nustatl'tus veiklos tikslus, 

_Grupes pu.i"kt,1 veikios tikslq atitiktis jai nustat5,tiemsveiklos tikslams vertinama vyriausybes ar savivaldybes tarybos nustatyta tvarka. pasibaigus
antrajai kadencijai, grupes vadovas yra atsaukiamas is pareigtl.-

r02' Bendrovds direktoriq renka ir at5aukia bei atleidzia iS pareigq, nustato joatlyginim4 tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ji ir skiria nuobaudas bendroves valdyba.Bendroves direktorius pradeda eiti pareigas nuo 1o'lsrintimo dienos, jeigu su juo sudarytojesutartyje nenustatyta kitaip.
103' Su bendrovds direktoriumi sudaroma darbo sutartil. Sutartf su bendrovds

, direktoriumi pasira5o valdybos pirmininkas ar kitas valdybos igaliotas narys. sutarti subendroves direktoriumi, kuris yra bendroves valdybos pirmininkas, pasiraso valdybos igaliotasvaldybos narys' Su bendroves direktoriumi gati uuti sudaryta' jo visiskos materialinesatsakomybes sutartis. Bendroves direktorius i5rinkusiam organui priemus sprendim4 atsauktidirekloriq, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo gindaitarp bendrovds direktoriausir bendroves nagrinejami teisme.
104' Bendroves direktorius turi teisg atsistatydinti pateikdamas rasytini atsistatydinimopranesim4 valdybai. Bendroves direktoriq i5rinkusi valdyba sprendimE'atsaukti bendrovdsdirektoriq turi priimti-per 15 dienq nuo atsistatydinimo pranesimo gavimo dienos. Jeigudirektoriu isrinkusi valdyba nepriima sprendimo atsaukti bendroves direktiriaus, su juo sudarytadarbo sutartis pasibaigia Sesiolikt4 dienE nuo atsistatydinimo pranesimo gavimo dienos.
105' Apie bendroves direktoriaus i5rinkim4, atiaukim4, taip p"x darbo sutarties su juopasibaigim4 kitais pagrindais, bendroves direktoriq isrinkusios ,ruicyuo. igaliotas asmuo neveliau kaip per 5 dienas- privalo pranesti juridilfq u.-"nq registro tvarkytojui. Jeigu bendrovdsdirektoriq isrinkusi valdybai.t"piii*u sprendimo atsaukti atsistatydinimo pranesim4 pateikusivadovq, apie darbo sutarties su juo purib.igi-4 juridiniq asmenq registro tvarkltojui pranesaatsistatydings bendroves 

-direktorius, pateikdamas dokumentus, patvirtinandius atsistatydinimopraneSimo pateikim4 direktoriq i5rinkuiiai valdybai.
106' Bendroves direktorius savo veiilo.le vadovaujasi istatymais, kitais teises aktais,bendroves istatais, visuotinio akcininkq susirink"imo sprendimais bei valdybos sprendimais irparei giniais nuostatais.
107' Bendroves direktorius organizuoja kasdiening bendroves veikl4, priimari darb4 iratleidiia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juo. ir.li.iu nuobaudas.
108' Bendroves direktorius veikia bendroves vardu ir turi tJisg vienvaldiskai sudarltisandorius, isskyrus atvejus, kai bendroves istatuose nustatytas kiekybinis atstovavimasbendrovei' Akcinirl bendroviq lstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3,4,5 ir 6 punktuose nurodytussandorius bendroves direktorius gali sudaryti, kai yra bendroves valdybos sprendimas siuossandorius sudaryti.
109' Bendrovds direktorius privalo saugoti bendroves komercines (gamybines)paslaptis, konfidenciali4 informacii4, kurias suZinojo lidu-u, sias pareigas.
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110. Bendroves direktorius atsako uZ:
1 i 0. 1. bendroves veiklos organizavim4 bei jos tikslq igyvendinim4;
II0.2. metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4 ir bendroves metinio pranesimo

parengim4;
110.3. sprendimo del dividendq uZ trumpesni negu finansiniai metai laikotarpi skyrimo

projekto parengim4, tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4 ir tarpinio pranesimo
parengim4,.sprendimui del dividendq uZ trumpesni negurfinansiniai metai.laikotarpi skyrimo
priimti. Tarpiniam prane5imui mutatis mutandis taikomos fmoniq finansines atskaitomybes
istatymo nuostatos, reglamentuojandios metinio pranesimo rengim4 ir skelbim4;

1,I0.4. akcrjq suteikimo taisykliq projekto parengim4;
' 110.5. sutarties su auditoriumi ar audito imone sudarym4, kai auditas privalomas pagal

istatymus ar bendroves istatus;
110.6. informacijos ir dokumentq pateikim4 visuotiniam akcininkr4 susirinkimui,

stebetojq tarybai ir valdybai sio {statymo nustatytais atvejais ar jq prasymu;
110.7. bendrovds dokumentq ir duomenq pateikim4 juridiniq asmenq registro

tvarkltojui;
110.8. akcines bendroves dokumentq pateikimq Lietuvos bankui ir Centriniam

vertybiniq popieriq depozitoriumui;
1i0.9. Siame {statyme nustatytos informacijos vie54 paskelbim4 istatuose nurodytame

Saltinyje;
i 10.10. informacijos pateikim4 akcininkams;
1 10.I 1. kitq Siame ir kituose istatymuose bei teises aktuose, taip pat bendrovds fstatuose

ir bendroves direktoriaus pareiginiuose nuostatuose nustatytq pareigq vykdym4.
lLL. Uldarosios akcines bendrovds direktorius atsako uZ akcininkq nematerialiq akcrjq

savininkq asmeniniq vertybiniq popieriq s4skaitq tvarkym4 ir materialiq akcijrl savininkq
registravim4 bendroveje, iSskyrus atvejus, kai nematerialir4 akcijq apskaita yra perduota s4skaitq
tvarkytojams.

112. Kai visas bendroves akcijas isigyja vienas asmuo arba bendrovds vistl akcrjq
savininkas perleidZia visas ar dalf bendroves akcijq kitiems asmenims, bendrovds direktorius
apie tai ne veliau kaip per 5 dienas nuo Akciniq bendroviq istatyme nurodyto pranesimo gavimo
dienos turi praneSti juridiniq asmenq registro tvarkytojui.

113. Bendroves direktorius turi uZtikrinti, kad auditoriui bttq pateikti visi sutartyje su
auditoriumi ar audito fmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovds dokumentai.

I 14. Bendroves direktorius:
lI4.I- savaranki5kai vykdo Bendrovds valdybos pavestas funkcijas, akcininkq

susirinkimq nutarimus, tvarko operatyving uking veikl4;
.1L4.2- atstovauja Bbndrovei valstybiniis valdZios ir valdymo organuose, teismuose ir

santykiuose su trediais asmenimis ir pasira5o teismui pateiktus dokumentus, igalioja atstovauti
teismuose bendroves igaliot4 asmeni;

L14.3. atidaro ir uZdaro s4skaitas bankq istaigose;
I14.4. vadovaudamasis Bendrovds lstatais, akcininkq susirinkimq ir valdybos

nutarimais bei savo pareiginiais nuostatais sudaro Bendrovds sandorius;
1L4.5. i5duoda igaliojimus vykdy'ti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
114.6. skiria paskatinimus ir nuobaudas Bendroves darbuotojams, savo kompetencijos

ribose leidlia isakymus, reguliuojandius administracijos ir struktfriniq padaliniq darb4;
ll4-7. priima i darb4 ir atleidiia i5 jo darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
114.8. nustato darbuotojq atlyginimo uL darb1 dydi, atsiZvelgiant i valdybos patvirtint4

darbo apmokejimo tvark4;
1L4.9. privalo uZtikrinti Bendroves turto apsaug4 bei gausinim4, normaliq darbo s4lygrl

suk[rim4, komercinirl paslapdiq apsaug?;
ll4.L0. i5leidZia atostogq ir at5aukia i5 atostogq bendrovds darbuotojus.
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115. Bendrovds direktoriaus pavaduotojus, vyr. finansinink4, prie5 tai valdybai
patvirtinus jq kandi.dafiras, priima i darb4 ir sudaro su jais darbo sutartis Bendroves direktorius.
Bendroves direktoriaus pavaduotojq pareiginius atlyginimus nustato Bendroves valdyba.

116. Kitas Bendrovds direktoriaus, jo pavaduotojq bei kitq administracijos darbuotojq
pareigas ir igaliojimus nustato valdybos nutarimai, Bendroves direktoriaus isakymai,
admini stracij os darbo re glamentas ir parei giniai nuo statai.

117. Jei Bendrovds direktorius ar jo igaliotas asmuo sudard sandori ar atliko kitus
neteisdtus veiksmus, virSijusius normali4 gamybing - uking izik1del ko Bendrovei padare Zalos
(fskaitant ir negaut4 pelnfl arba del to Sie asmenys gauna tiesioging ar netiesioging naud4
Bendrovds ar kitq jos akcininkq s4skaita, Bendroves akcininkas ar akcininkai turi teisg per
teism4 reikalauti atlyginti del tokio sandorio arba tokiq veiksmq jos patirt4 Zal4 (iskaitant ir
negaut4 peln4).

1 18. Iki darbo sutarties nutraukimo Bendrovds valdyba gali apiiboti Bendrovds
direktoriaus igaliojimus. Apie Bendrovds direktoriaus igaliojimq apribojimE ir terminus
Bendrovds valdyba ne veliau kaip per 2 darbo dienas privalo ra5ti5kai informuoti juridiniq
asmenq registro tvarkytoj 4.

XI. Bendrovds revizorius (auditorius)

119. Bendrovdje, [kiniams metams pasibaigus, iki visuotinio akcininkq susirinkimo
privalo blti patikrinta buhalterine apskaita ir finansine atskaitomybe. Tikrina auditorius.
Auditoriumi gali b[ti veiksnus fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos atebtat4, arba imone, teikianti
audito paslaugas. Auditoriq UAB ,,Varenos Siluma" renka taikant iprast4 komercing praktik4.
Auditoriumi negali b[ti renkamas Bendroves darbuotojas, valdybos narys taip pat akcininkas,
turintis daugiau kaip 10 procentq bendroves akcijq.

120. Bendrovds direktorius ir valdyba privalo pateikti auditoriui jo reikalaujamus
buhalterinius ir finansinius dokumentus. Bendroves direktoriui ir valdybai draudliama riboti
auditoriar.rs igaliojimus ar kitaip trukdyti jo darb4.

121. Auditas atliekamas pagal audit4 ir auditoriq darb4 reglamentuojandius teises aktus
bei bendroves ir auditoriaus sutarties s4lygas. Sioje sutartyje numatomas auditoriaus darbo
apmokejimo dydis ir s4lygos.

122. Per fkinius
istatymo numatyta tvarka.

XII. Pelno paskirstymo taisyklds

metus uZdirbtas grynasis pelnas paskirstomas LR akcinitl bendroviq

XIII. Dividendq skelbimo ir i5mok6jimo tvarka

123. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, kuri proporcinga jo turimq akcrjq
nominaliai vefiei. Visuotinis akcininkq susirinkimas skelbia ir i5moka dividendus LR akciniu
bendroviq istatymo numatyta tvarka.

XIV. Bendrov0s praneSimg skelbimg tvarka \

124. Lietrtvos Respublikos Akciniq bendroviq istatymo, kitq istatymq ir Siq fstatq
numatltais atvejais Bendrovds praneSimai skelbiami tatvarka, kuri4 nustato istatymai ir istatai.

i25. {statymq ir Siq istatrl nereglamentuotais atvejais praneSimai skelbiami viesai
spaudoje arba akcininkui (ar kitam asmeniui, kuriam reikia praneSti) prane5ama registruotu
laiSku ar asmeniSkai oasira5vtinai.
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126. Tais atvejais, kai istatymai ir Sie istatai numato alternatyvius prane5imq skelbimo
bfdus, konkretq skelbimo bud4 pasirenka tas Bendroves valdymo organas, kuris priima
sprendim4 del prane5imo.

127. Tais atvejais, kai prane5imai skelbiami viesai spaudoje, jie skelbiami Vf Registrq
centro leidZiamame elektroniniame leidinyj e,,Juridiniq asmenq viesi praneSimai".

128. UZ tinkam4 prane5imq paskelbim4 atsako Bendrovds valdyba arba likvidatorius.

XV. Bendrov6s istatq keitimo fvarka

129. Bendroves istatai keidiami Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu, priimtu
kvalifikuota balsq dauguma, kuri negali buti maZesne nei 213 (dvi trediosios) visq visuotiniame
akcininkq susirinkime dalyvauj andiq akc ininkq akcrj q suteikiamq bal sq.

130. Visuotiniam akcininkq susirinkimui priemus sprendim4 pakeisti Bendroves istatus,
sura5omas visas pakeistq istatq tekstas ir po juo pasira5o visuotinio akcininkq susirinkimo
igaliotas asmuo.

131. Bendrovds direktorius per istatymq nustatl'tus terminus Visuotinio akcininkq
susirinkimo sprendim4 pakeisti fstatus, pakeistus istatus bei kitus istatymq numatl.tus
dokumentus turi pateikti juridiniq asmenq registro tvarkytojui.

XVI. Sprendimr4 ddl bendrovds filiah4 ir atstorybiq steigimo bei jq veiklos nutraukimo
pridmimo fvarka, bendrovds filialq ir atstovybiq vadovq skyrimo ir at5aukimo fvarka

132. Bendrove Lietuvos Respublikos istatymq nustatlta tvarka turi teisg steigti filialus
ir atstor,ybes Lietuvos Respublikoje ir uZsienio valstybese. Bendrovds f,rliahl ir atstovybiq
skaidius neribojamas.

133. Bendroves filialai ir atstovybes steigiamos bei jq veikla nutraukiama Bendrovds
valdybos sprendimu.

134. Bendrovds filialai ir atstolybds yra skirti plesti Bendroves vykdomos veiklos
sritis. Filialai ir atstovybes negali dalyvauti civilineje apyvartoje savo vardu, nes neturi juridinio
asmens teisiq ir negali tureti daugiau ar kitokir4 funkcijq, nei jq turi pati Bendrove.

135. Filialai bei atstovybes veikia pagal Bendroves valdybos patvirtintus nuostatus.
136. Filialq bei atstorybiq veikl4 organizuoja ir r,ykdo filialq bei atstovybiq vadovai.
137. Filialq bei atstovybiq vadovus skiria ir at5aukia Bendroves valdyba.
138. Filialai ir atstovybes registruojami teises aktq nustatyta tvarka ir laikomi isteigtais

nuo jq iregistravimo dienos.
139. Kiti Bendroves filialq ir atstovybirl steigimo ir veiklos nutraukimo klausimai

sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos
istatymais bei teises aktais.

XVII. Bendroves reorganizavimo ir likvidavimo tvarka

140. Bendrove gali buti reorganizuojama ir likviduojama tik Lietuvos Respublikos
akciniq bendroviq istatymo numatyta tvarka.

Direktorius Kgstutis Lapurka


