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AKCTNES BENDRovES
,,SAUGOS PASLAUGOS,,
ISTATAI

I

SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UZdaroji akcine bendrove ,,Saugos paslaugos" (toliau - Bendrove) yra pagal Lietuvos
Respublikos istatymus isteigtas ribotos civilines atsakomybes privatusis juridinis asmuo, kurio istatinis
kapitalas yra padalintas i akcijas.
2. Bendroves teisine forma yra uLdaroji akcine bendrove.
3. Bendroves finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
4. Bendroves veiklos laikotarpis yra neribotas.

II SI(YRIUS
BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS
5. Pagrindinis veiklos tikslas yra pelno siekimas ir Bendroves turto didinimas, vykdant teiset4
iiking-komercing veikl4.
6. Bendroves ilgalaikiai tikslai:
6.1. siekti Bendrovds veiklos efektyvumo didinant teikiamq paslaugq patrauklum4 klientams
ir uZtikrinti veiksming4 Siq veiklq vykdymq;
6.2. racionaliai naudoti Bendroves le5as, turta ir kitus iSteklius. uZtikrinti turtinius Bendroves
akcininkq interesus.
7. Bendroves veiklos objektas - fizines ir elektronines apsaugos bei techniniq apsaugos
prieZiiiros priemoniq montavimo, prieZiiiros ir remonto paslaugos.
8. Bendrove gali vykdyti ir kit4 veikl4, neprie5taraujandi4 Bendroves veiklos tikslams.

UI SI(YRIUS
BENDROVES KAPITALAS

9.

Bendroves istatinis kapitalas yra 453 544,92 EUR (keturi Simtai penkiasdesimt trys
ttikstandiai penki Simtai keturiasde5imt keturi eurai ir devyniasde5imt du centai).
10. Bendroves istatinis kapitalas padalintas i 1 566 (vien4 tiikstanti penkis Simtus
Se5iasde5imt Se5ias) paprast4sias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertd289,62 EUR (du Simtai
a5tuoniasde5imt devyni eurai ir SeSiasde5imt du centai).
11. Visos Bendroves akcijos yra vienos klases - paprastosios vardines akcijos.
12. Bendroves akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos iraSais asmeninese vertybiniq
popieriq s4skaitose. Bendroves akcininkq asmenines vertybiniq popieriq s4skaitos tvarkomos vertybiniq
popieriq rinkq reglamentuojandiq teises aktq nustatyta tvarka.

IV SI(YRIUS
AKCININKU TEISES IR PAREIGOS
13. Visos Bendroves iSleistos paprastosios vardinds akcijos suteikia akcininkui teises aktuose
nustatytas teises bei pareigas.
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14. Bendroves organai privalo veikti Bendroves ir jos akcininkq naudai. Bendroves organq
veikla turi sudaryti tinkamas sqlygas Bendroves akcininkui realizuoti savo teises.

V SKYRIUS
BENDROVES ORGANAI
l5.Bendroves organai yra Sie:
I 5. 1 . visuotinis akcininkq susirinkimas;

l5.2.valdyba;
15.3. vadovas.

VI SKYRIUS
VISUOTINIO AKCININKU SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA,
JO SAUKIMO TVARKA
6.Visuotinis akcininkq susirinkimas yra auk5diausias Bendroves organas.
lT.Visuotinis akcininkq susirinkimas yra Saukiamas ir sprendimus priima ABI ir kitq istatymq
nustatyta tvarka.
l8.Visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencija atitinka ABf ir kitq istatymq nustatyt4
kompetencij4, i5skyrus Siq istatq 19.l-19.2 punktuose nustatyt4 papildom4 kompetencij4. '
I 9.Visuotinis akcininkq susirinkimas turi 5i4 papildom4 kompetencij4:
19.1. pritarti Bendroves valdybos sprendimams, priimamiems pagal Siq istatq 30.6-30.10
punktus;
19.2. pritarti, kad Bendroves valdybos nariai gali dirbti kit4 darb4 ar uLimti kitas pareigas,
kurios b[tq suderinamos su jq veikla valdyboje.
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VII SKYRIUS
VALDYBA IR JOS KOMPETENCIJA
20.Valdyba yra kolegialus Bendroves valdymo organas, kuri sudaro 3 (trys) nariai.
2l .Y aldyba atskaitin ga Bendroves vi suotiniam akcininkq susirinkimui.
22.Yaldybos narius 4 (ketveriq) metq kadencijai i5renka visuotinis akcininkq susirinkimas.
Visuotinis akcininkq susirinkimas gali at5aukti vis4 valdybq arba pavienius jos narius nesibaigus jq
kadencijai. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai,jie renkami tik iki veikiandios valdybos kadencijos
pabaigos.
23.Yaldyba i5 savo nariq renka valdybos pirminink4.
24.Yaldybos nariu gali biiti renkamas tik fizinis asmuo. Tas pats asmuo valdybos nariu gali
b[ti i5renkamas ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas i5 eiles.
25.I5 anksto informavg Bendroves valdyb4 ir gavg Bendroves akcininko pritarim4, valdybos
nariai gali dalyvauti politiniq partrjq veikloje, dirbti kitq darb4 ar uZimti kitas pareigas, kurios butq
suderinamos su jq veikla valdyboje, iskaitant, bet neapsiribojant vadovaujandiq pareigq kituose
juridiniuose asmenyse ejimq, darb4 valstybes ar statutineje tarnyboje, pareigas Bendroveje bei kituose
juridiniuose asmenyse. Valdybos nariams uZsiimant pedagogine, k[rybine bei autorine veikla,
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dalyvaujant profesines veiklos atstovus vienijandiose asociacijose ar visuomeninese organizacijose,
visuotinio akcininkq susirinkimo pritarimas nera reikalingas.
26.Prie5 pradedami eiti pareigas, valdybos nariai privalo pateikti Bendroves akcininkui ir
Bendroves valdybai interesq deklaracijas, joje nurodant visas aplinkybes, del kuriq galetq kilti valdybos
nariq arba artimo jq Seimos nario, taip pat giminystes, svainystes, partnerystes ry5iais susijusiq asmenq
ir Bendroves interesq konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybems, del kuriq galetq kilti valdybos nariq
ir Bendroves interesq konfliktas, valdybos nariai apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant ra5tu
informuoti Bendroves akcinink4 ir Bendroves valdyb4.
27.ISrinkti valdybos nariai pasiraSo Bendroves nustatytos formos lsipareigojim4 neatskleisti
Bendroves komerciniq (gamybiniq) paslapdiq ir konfidencialios informacijos.
28.Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu su valdybos nariais, prie5 jiems pradedant eiti
pareigas valdyboje, arba veliau, sudaromos sutartys del jq veiklos valdyboje.
29.Yaldybos kompetencija atitinka ABf ir kitq istatymq nustatyt4 kompetencij4, i5skyrus Siq
istatq 3 0. 1 -3 0. I 9 punktuose nustatyt4 papi ldom4 kompetencij 4.
30.Valdyba turi 5i4 papildom4 kompetencij4:
30.1. tvirtinti Bendroves veiklos strategii4 ir ilgalaikius tikslus;
30.2. nustatyti Bendroves veiklos rodiklius;
30.3. tvirtinti Bendroves investicijq plan4;
30.4. tvirtinti Bendroves metini biudZet4 ir veiklos plan4;
30.5. tvirtinti informacijos, kuri laikoma Bendroves komercine (gamybine) paslaptimi ir
konfidencialia informacija, s4ra54, Sios informacijos naudojimo ir saugojimo s4lygas;
30.6. priimti sprendimus del Bendroves ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip
300 000 EUR (trys Simtai t[kstandiq) eurq, investavimo i Bendroves grupes imones ar trediuosius
asmenis, Sio turto perleidimo ar nuomos (skaidiuojama atskirai kiekvienai sandorio ru5iai);
30.7. priimti sprendimus del Bendroves ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip
300 000 EUR (trys Simtai tiikstandiq) eurq, ikeitimo ir hipotekos (skaidiuojama bendra sandoriq suma);
30.8. priimti sprendimus del kitq asmenq prievoliq, kuriq suma didesne kaip 300 000 EUR
(trys Simtai tlkstandiq) eurq, ivykdymo laidavimo ar garantavimo;
30.9. priimti sprendimus isigyti ilgalaikio turto uZ kain4, didesng kaip 300 000 EUR (trys
Simtai t[kstandiq) eurq;
30.10. priimti sprendimus del sutikimo bendroves vadovui sudaryti prekiq, paslaugq, darbq
pirkimo sandorius (i5skyrus sandorius del paprastqjq ir iSvestiniq finansiniq priemoniq), kuriq verte be
pridetines vertes mokesdio yra lygi arba vir5ija 300 000 EUR (tris Simtus tiikstandiq) eurq (prie5
bendrovei paskelbiant toki prekiq ar paslaugq ar darbq pirkim4);
30.11. priimti sprendimus del atsisakymo sudaryti sandorius, keliandius Bendrovei verslo
saugumo ar reputacing izik4;
30.12. tvirtinti Bendroves vadovo pareiginius nuostatus ir su Bendroves vadovu sudaromos
darbo sutarties s4lygas, priimti sprendimus del jo skatinimo ar atsakomybes uZ pareigq paZeidim4;
30.13. priimti sprendimus del Bendroves dalyvavimo kituose juridiniuose asmenyse;
30.I4. nustatyti Bendroves darbuotojams uZ metinius veiklos rezultatus skatinimui skiriamos
sumos bendr4 dydi;
30.15. svarstyti informacij4 apie esmines Bendroves veiklos rizikas ir tvirtinti Bendroves
veiklos rizikq valdymo priemoniq plan4;
30.16. svarstyti informacijq ir ataskaitas apie Bendroves vykdomq programq eig4;
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30.17. analizuoti

ir

vertinti kit4 Bendroves vadovo pateikt4 informacij4

svarbiausiais

Bendroves veiklos klausimais.
3 1'Prie5 priimdama sprendimus, numatytus Siq
istatq 30.6-30.10 punktuose, valdyba turi gauti
visuotinio akcininkq susirinkimo pritarim4. Visuotinio akcininkq susirinkimo pritarimas n.punuikinu
valdybos atsakomybes uZ priimtus sprendimus.

VIII SKYRIUS
VALDYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
32.Valdybos sprendimai priimami valdybos posedZiq metu.
33.Valdybos posedZiq organizavimo, su5aukimo, pasirengimo posedZiams ir balsavimo juose
tvark4 nustato valdybos patvirtintas darbo reglamentas.
34-Valdybos posedZiai Saukiami pagal valdybos nustatyt4 grafikq,bet ne rediau kaip kart4 per
menesi.
35.Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posedis laikomas
lvykusiu, kai jame d,alyvauja2l3
ir daugiau valdybos nariq.
36'Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti valdybos posedyje, privalo iS anksto
balsuoti ra5tu arba balsuoti elektroniniq rySiq priemonemis, jeigu Bendrove uZtikrina perduodamos
informacijos saugum4 ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybg. Valdybos nariai,balsavg
iS anksto
ra5tu arba balsavg elektroniniq ry5iq priemondmis, Iaikomi dalyvavusiais valdybos posedyjei.
' 3T.Kiekvienas valdybos narys balsavimo metu turi vien4 bals4.
Valdybos sprendimas yra
priimtas, kai uL ji balsuoja puse ir daugiau visq posedyje dalyvaujandiq valdybos
nariq. Balsams ,,uL,, ir
,,prieS" pasiskirsdius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

38.Valdybos narys neturi teises atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, iSskyrus
istatymuose ir Siuose istatuose numatytus atvejus. Jeigu svarstant klausimus valdyboje sprendZia-u. .u
valdybos nario veikla valdyboje susijgs atsakomybes klausimas arba kyla valdytos
nario ar artimo jo

Seimos nario, taip pat giminystes, svainystes, partnerystes rySiais susijusiq
u.rn.nq ir Bendroves interesq
konfliktas, toks valdybos narys privalo nedelsiant informuoti valdyb4 ir nedaiyvauti balsuojant
del
atitinkamq klausimq, del kuriq kyla valdybos nario ar artimo jo Seimos nario, taip pat giminystes,
svainystes, partnerystes rySiais susijusiq asmenq ir Bendroves interesq konfliktas.
39.Valdyba ne rediau kaip kart4 per metus atlieka savo veiklos vertinim4. Apie savo
veiklos
vertinimo rezultatus valdyba pranesa Bendroves akcininkams.

4O.Bendrove uZtikrina tinkamas valdybos darbo

ir valdybos nariq veiklos valdyboje

ir, laikydamasi valdybos nariq pasiraSytq sutardiq del veiklos valdyboje salygq, suteikia

nariams darbui valdyboje butinas organizacines ir technines priemones.

s4lygas

valdybos

IX SI(YRIUS
VADOVAS IR JO KOMPETENCIJA
4l.Bendroves vadovas yru vienasmenis bendroves valdymo organas, atsakingas

uL.

kasdienines bendroves veiklos or ganizavimq.
42.Y adov as atskaitingas Bendroves valdybai.
43'Bendroves vadov4 5 (penkeriq) metq kadencijai renka Bendroves valdyba. Tas pats asmuo
Bendroves vadovu gali b[tq skiriamas ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas i5 eiles. pasibaigus pirmajai

kadencijai, vadovas gali buti renkamas antrajai penkeriq metq kadencijai, atsiZvelgiant

i tai, ar jo
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pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrove pasieke visus jai nustatytus veiklos tikslus. Pasibaigus
antrajai kadencijai, vadovas yra at5aukiamas i5 pareigq.
44.Bendroves vadovo darbo tvark4, teises ir pareigas, nustato pareiginiai nuostatai, kuriuos
tvirtina Bendroves valdyba.
45.15 anksto informavgs Bendroves valdyb4 ir gavgs jos sutikim4, Bendroves vadovas gali
dalyvauti politiniq partrjq veikloje, dirbti kit4 darb4 ar uZimti kitas pareigas, kurios butq suderinamos su
jo veikla Bendroveje. Bendroves vadovui uZsiimant pedagogine, klrybine bei autorine veikla,
dalyvaujant profesines veiklos atstovus vienijandiose asociacijose ar visuomeninese organizacijose,
valdybos pritarimas nera reikalingas.
46.Prie5 pradedamas eiti pareigas, Bendroves vadovas privalo pateikti Bendroves valdybai
interesq deklaracij4 irjoje nurodyti visas aplinkybes, del kuriq galetq kilti vadovo arba artimo jo Seimos
nario, taip pat giminystes, svainystes, partnerystes ry5iais susijusiq asmenq ir Bendroves interesq
konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybems, del kuriq galetq kilti vadovo ir Bendroves interesq
konfliktas, Bendroves vadovas apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant ra5tu informuoti
Bendroves valdyb4.
47.PrieS pradedamas dirbti, Bendroves vadovas pasira5o isipareigojim4 neatskleisti
Bendroves komerciniq (gamybiniq) paslapdiq ir konfidencialios informacijos.
48.Vadovo kompetencija atitinka AB{ ir kitq istatymq nustatyt4 kompetencij4.

X SI(YRIUS
BENDROVES PRANESTUIT SKELBIMO TVARKA
49.Bendroves prane5imai, kurie pagal Lietuvos Respublikos istatymus turi buti paskelbti
vie5ai, skelbiami valstybes imones Registrq centro leidZiamame elektroniniame leidinyje.
5O.Jeigu Lietuvos Respublikos istatymuose ir (ar) Siuose istatuose nenustatyta kitaip, kiti
Bendroves prane5imai Bendroves akcininkams ir kitiems asmenims gali buti iteikiami pasiraSytinai,
siundiami pa5tu arba perduoti elektroniniq rySiq priemonemis.

XI SI(YRIUS
BENDROVES DOKUMENTV IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS
TVARKA
5l.Akcininkui ra5tu pareikalavus (reikalavimas Bendrovei iteikiamas Bendroves buveineje
Bendroves darbo valandomis arba atsiundiamas pa5tu registruotu lai5ku), Bendrovd ne veliau kaip per 7
(septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybg susipaZinti ir
(ar) pateikti bendroves istatq, metiniq ir tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq, konsoliduotqjq finansiniq
ataskaitq rinkiniq, Bendroves metiniq ir tarpiniq prane5imq, konsoliduotqjq metiniq prane5imq,
auditoriaus i5vadq ir finansiniq ataskaitq audito ataskaitq, visuotiniq akcininkq susirinkimq protokolq ar
kitq dokumentq, kuriais iforminti visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimai, akcininkq apskaitos
dokumentq, valdybos nariq s4raSq, kitq Bendroves dokumentq, kurie turi buti vie5i pagal istatymus, taip

pat kitq Bendroves istatuose nurodytq dokumentq kopijas. Bendrove gali atsisakyti sudaryti akcininkui
galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti dokumentq, susijusiq su bendroves komercine (gamybine)
paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, i5skynrs atvejus, kai Bendroves informacija akcininkui
butina igyvendinti teisds aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios
informacijos konfidencialum4. Bendrove privalo sudaryti akcininkui galimybg susipaZinti su kita

6

Bendroves informacija ir (ar) pateikti dokumentq kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai,
(gamybine) paslaptimi ir
iskaitant informacij4 ir dokumentus, susijusius su Bendroves komercine
konfidencialia informacija, akcininkui butini vykdant kituose teises aktuose numatytus reikalavimus ir
akcininkas uZtikrina tokios informacijos ir dokumentq konfidencialum4. Bendrove atsisako akcininkui
pateikti dokumentq kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentq pareikalavusio akcininko ar jo atstovo
iapatybes. Atsisakym4 sudary'ti akcininkui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti dokumentq kopijas
Bendrove turi iforminti rastu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Gindus del akcininko teises gauti
informacij q sprendZia tei smas.
52.Reikalavim4 pateikusiam akcininkui sudaroma galimybd Bendroves buveineje Bendroves
darbo valandomis susipaZinti su Siq istatq 51 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) iteikti Siq dokumentq
kopijas. Bendroves dokumentai, jq kopijos ar kita informacija akcininkams turi buti pateikiama
neatlygintinai.
53.Bendroves akcininkams pateikiamame Bendroves akcininkq apskaitos dokumente turi bUti
nurodyti Bendrov€s turimi akcininko duomenys, nurodyti ABI, akcininkui nuosavybes teise
priklausandiq akcijq skaidius.

XII SKYRIUS
STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS
IR
ATSTOVYBIU
FILIALU
BENDROVBS

.

54.Bendrove

turi teisg steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje'ir

uZsienio

valstybese.

55.Sprendim4 steigti Bendroves filialus ir atstovybes, nutraukti jq veikl4, skirti ir at5aukti
Bendroves filialq ir atstovybiq vadovus priima, taip pat filialq ir atstovybiq nuostatus tvirtina Bendroves
visuotinis akcininkq susirinkimas, vadovaudamasis teises aktais.

XIII
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
56.Bendroves istatq keitimo tvarka nesiskiria nuo istatq keitimo tvarkos, nustatytos ABf.
5T.Bendroves lstatai lsigalioja nuo jq iregistravimo Juridiniq asmenq registre dienos.
UZdarosios akcines bendroves ,,Saugos paslaugos" istatai pasira5yti Z0t9 m.

Direktore

!ffUe.'U

,11

d.

Daiva Pivoriflniene

(^&,
F-l

!tl

