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UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ..GELSAUGA*

ISTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UZdaroji akcine bendrove ,,Gelsauga" (toliau

-

bendrove) yra [mone, kurios [statinis kapitalas

padalintas I dalis, vadinamas akcijomis. Bendroves teisine forma - uZdaroji akcine bendrove.

2. Bendrove yra ribotos civilines

atsakomybes privatusis juridinis asmuo. Akcininkai neturi kitq

turtiniq [sipareigojimq bendrovei, i5skyrus isipareigojim4 nustafta tvarka apmoketi visas pasira5ltas
akcij as emisij os kaina.

3. Bendrovd savo veikloje vadovaujasi Lietuvos

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq [statymu, kitais [statymais. Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais, bendrovds organU sprendimais bei Siais
istatais.

4. Bendror,e gali tureti ir igyi bet kokias civilines teises ir pareigas, i5skyrus tas, kurioms
atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybes kaip lytis, amZius bei giminyste. Bendroves
teisnumas negali

biiti

apribotas kitaip, kaip

tik

istatymq nustatlrtais pagrindais

ir

tvarka. Apriboti

bendroves teisnum4 galima tik teismo sprendimu.

5.

Bendroves finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

6.

Bendroves veiklos laikotarpis yra neribotas.

7.. Bendroves buveine: Prusq

g.l,LT-02I51 Vilnius, Lietuvos Respublika. Visuotinis akcininkq

susirinkimas priima sprendim4 keisti bendroves buveing.

II. BENDRO\IES VEIKLOS TIKSLAI IR \rEIKLOS OBJEKTAS
8. Pagrindiniai bendroves veiklos tikslai yra siekti pelno, racionaliai naudoti bendroves
turt4 bei kitus i5teklius, uZtikrinti turlinius akcininkq interesus.

9. Bendrove gali rykdy'ti
1

bet

koki4veikl4 kurios lykdymas neprie5tarauja istatymams.

0.Bendrove vykdo Siq iiking veikl4:

10.

1

.

Niekur kitur nepriskirtq ma5inq ir irangos gamyba (28);

10.2. Ma5inq ir irangos remontas ir irengimas (33);
10.3. Atliekq surinkimas, tvarkymas ir Salinimas; medZiagq atgavimas (38);
10.4. Regeneravimas ir kita atliekq tvarkyba (39);
10.5. Pastatq statyba (41);

le5as,

10.6. InZineriniq statiniq statyba (42);

10.7. Specialintota statybos veikla (43);
10.8. Varikliniq transporlo priemoniq ir motociklq didmenine ir maZmenine prekyba ir remontas
Gs);

10.9. Didmenine prekyba, i5skyrus prekyb4 variklinemis transporto priemonemis ir motociklais

(ao;
1

0.

1

ir transpottui bfidingq paslaugq veikla

0. Sandeliavimas

(5 2) ;

10.11.Pa5to ir pasiuntinill GurjeriD veikla (53);

Telekomunikacij os (6 1 );

1

0. 1 2.

1

0.

1

3.

1

0.

1

4.Nekilnoj amoj o turto operactjos (68);

Kompiuteriq pro gramavimo, konsultacine ir

sr.rsij

usi veikla (62)

;

10.15.Teisine ir apskaitos veikla (69);

l0.l6.Architektiiros ir inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analize (71);
10.17.Kita profesine, moksline ir technine veikla (74);
10.18.Apsaugos ir
1

0.

1

tlrimo veikla (80);

Pastatq aptarnavimas ir kra5tov aizdLio tvarkymas (8 1);

9.

l0.20.Administracine veikla, [staigq ir kitq verslo [moniq aptamavimo veikla (82);
1

0.2

1

.

Bendruomenei teikiamq paslaugq uZtikrinimas (8a.D;

10.22.Svietimas (85);
i 0.23. Sportine veikla, pramogll ir poilsio organizavimo veikla (93);

10.24.Kompiuteriq ir asmeninitl bei namq lrkio reikmenq taisymas (95);
10.25.Kita asmenq aptarnavimo veikla (96);
1

0. 2 6. B

et kokiq kit4

veikl4 kurios vykdymas neprie5tarauj

a istatymams.

11.{statymq nustatytais atvejais bendrove gali imtis tam tikros ruSies veiklos

tik gavusi istatymq

nustaqrta tvarka i5duot4licencijq. Bendrove privalo tureti visas licencijas (leidimus), kurios istatymuose

numatltos kaip privalomos rykdant tam tikros rhiies veikl4.

III.ISTATINIS KAPITATAS. AKCIJU SKAIEIUS PAGAL KLASES
l2.Bendroves [statinis kapitalas yra 4 644 635,94 (keturi milijonai SeSi Simtai
keturi 6rkstandiai SeSi Simtai trisdeiimt penki
padalintas

tL

devyniasde5imt keturios Simtosios) eurrS kuris

16 037 (Se5iolika hrkstandiq trisdesimt septynias) paprast4sias vardines akcijas. Vienos

paprastosios vardines akcijos nominali verle
Se5iasdeSimt

ir

keturiasdeSimt

lygi 289,62 (du Simtai

a5tuoniasde5imt devyni

ir

dvi Simtosios) eurams.

13.Visos bendroves akcijos yra vienos klases - paprastosios vardines nematerialios akcijos.

l4.Naujai i5leisttl akcijq isigijimo ir apmokejimo tvark4 nustato Lietuvos Respublikos akcinirl
bendroviq istatymas ir visuotinis akcininkq susirinkimas.

rV. AKCIJV SUTEIKIAMOS TEISES

J

1S.Visos bendroves i5leistos paprastosios vardines akcijos suteikia savininkams (akcininkams)
vienodas teises.

l6.Paprastoji vardine akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia

Sias turtines teises:

16.1. gauti bendroves pelno dali(dividendA);
1,6.2. gaurti bendroves le5q kai bendroves [statinis kapitalas maZinamas, siekiant akcininkams
i5moketi bendroves le5q;

16.3. nemokamai gauti akcijt5 kai [statinis kapitalas didinamas i5 bendroves leSq i5skyrus
Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme nustatlrtas i5imtis;

16.4. pirmumo teise isigyti bendroves i5leidZiamq akcijq ar konvertuojamdq obligacijq i5skyrus

atveji kai visuotinis akcininkq susirinkimas Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo nustaqrta
tvarka nusprendZia pirmumo teisq visiems akcininkams at5aukti;

16.5. istatymq nustat5rtais budais skolinti bendrovei, tadiau bendrovd, skolindamasi i5 savo
akcininkq neflrri teises [keisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis i5 akcininko, pahkanos
negali vir5yti paskolos davejo gyvenamojoje ar verslo vietoje esandiq komerciniq bankq vidutines

pallkanq nonnos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir
akcininkams draudZiama susitarti del didesniq pallkanq dydZio;

16.6. gauti likviduojamos bendroves turto dali
16.7. kitas Lietuvos Respublikos [statymq nustatlrtas turtines teises.
lT.Paprastoji vardine akcija
17

.I

.

I7.2.

jos savininkui (akcininkui) suteikia Sias neturtines

teises:

dalyvauti visuotiniuose akcininkq susirinkimuose;

i!

anksto pateikti bendrovei klausimr5 susijusiq su visuotiniq akcininkq susirinkimq

darbowarkes klausimais;

77.3. pagal akcijrl suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkq susirinkimuose;
1,7.4. gauti Siq [statq 64 punkte nurodyt4informacijqapie bendrovq;

17.5. kreiptis i teism4 su ie5kiniu, pra5ant atlyginti bendrovei Zal4 kuri susidare del bendroves
vadovo ir valdybos nariq pareigq nustatltq Siuose istatuose, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq

ir

kituose [statymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais [statymq nustatSrtais atvejais.

17.6. kitas Lietuvos Respublikos istatymq nustatSrtas neturtines teises.

18.Viena bendroves paprastoji vardine 289,62 Eur nominalios vefies akeija visuotiniame
akcininkq susirinkime suteikia vien4 bals4. Balsavimo teisg visuotiniuose akcininkrl susirinkimuose
suteikia tik visi5kai apmoketos akcijos.
19.Teise balsuoti visuotiniuose akcininkq susirinkimuose gali biiti uZdrausta ar apribota Lietuvos

Respublikos akciniq bendrovirl [statymo,

kitq istatymq nustatytais atvejais, taip pat, kai gindijama

nuosarybes teise i akcij4.

V. BENDROVES ORGANAI
20.Bendroves organai yra Sie:
20"1

" visuotinis

akcininku susirinkimas:

20"2. valdyba;

20.3. bendrovds vadovas (direktorius). Stebetojq tarybabendroveje nesudaroma.

\rI. VISUOTINIO AKCININI(V SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA,
JO SAUKIMO TVARKA
2 1 .Visuotinis

akcininkq susirinkimas yra auk5diausias bendroves organas.

22.Bendroves visuotiniame akcininkq susirinkime

susirinkime turi teisp dalyvauti

ar pakartotiniame visuotiniame akcininkq

ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkq

susirinkimo dien4 esantys

bendroves akcininkais, asmeni5kai, i5skyrus [statymq nustatSrtas i5imtis, arba

jq igalioti

asmenys, arba

asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teises perleidimo sutartis.

23.Visuotiniame akcininkq susirinkime dallvauti

ir kalbeti turi

teisQ

taip pat valdybos nariai,

bendroves vadovas, asmuo vykdantis visuotinio akcininkq susirinkimo inspektoriaus funkcijas, iSvad4

ir

ataskait4 parenges auditorius.

24.Visuotinis akcininkq susirinkimas turi i5imting teisp:

24.1. keisti bendroves [status, i5skyrus Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq [statyme
nustatytas i5imtis;

24.2.

rinkJci valdybos narius;

24.3. keisti bendroves buveinE;

24.4. atlaildi valdyb4

ar

jos narius;

24.5. nnldi ir atSaukti atestuot4 auditoriq ar audito [monp metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio
auditui atlikti, nustatyti audito paslaugq apmokejimo s4lygas;

24.6. nustagi bendroves i5leidZiamq akcijrl klasp, skaidir6 nominali4 vertg ir minimali4 emisijos
kain4

24.7. priimti sprendim4 konvertuoti bendroves vienos klases akcijas

I kitos, tvirtinti akcijq

konvertavimo tvarkos apraS4;

24.8. tvirtinti metiniq finansiniq ataskaitq rinkin[;
249

.

priimti sprendim4 del pelno (nuostoliq) paskirstymo;

24.IO.priimti sprendimqdel rezervq sudarymo, naudojimo, sumaZinimo ir naikinimo;

24.Il.Iviftinti tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkini sudarltq siekiant priimti sprendim4 del
dividendq uZ trumpesni negu finansiniai metai laikotarpi skyrimo;

24.I2.priimti sprendim4 del dividendq

uZ trumpesni negu finansiniai metai laikotarp[ skyrimo;

24.l3.priimti sprendim4 i5leisti konvertuojam4sias obligacijas;
24.I4.priimti sprendim4 at5aukti visiems akcininkams pirmumo teisp [sigyti konkredios emisijos
bendrove s akcij q ar konvertuoj amqi u obli gac ij q;
24.15

.priimti sprendim4 padidinti [statin[ kapitalq;

24.l6.priimti sprendim4 sumaZinti istatini kapitalq i5skyrus Lietuvos Respublikos akcinirl
bendroviq istatyme nustatlrtas i5imtis;
24.17

.priimti sprendim4 bendrovei isigyti savq akcijq;

24.l8.priimti sprendim4 del bendroves reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo
ar atskyrimo sqlygas, i5skyrus Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme nustat5rtas i5imtis;
24.1

9

.piimti

sprendim4 pertvarkyti bendrovE;

:)

24.20.priimIi sprendimus del bendroves restruktiirizavimo Lietuvos Respublikos imoniq
restruktiirizavimo istatymo nustatytais atvej ais;

24.2lrpriimti sprendim4likviduoti bendrovp, atSaukti bendroves likvidavimq i5slcyrus Lietuvos
Respublikos akciniq bendroviq istatyme nustat5rtas

24.22. rinkti ir

i5

imtis ;

at5aukti bendroves likvidatorir5 i5skyrus Lietuvos Respublikos akciniq

bendroviq istatyme nustat;rtas i5imtis.

25.Visuotinis akcininkq susirinkimas priima sprendimq del pritarimo klausimais, numatytais Siq
istatq 39.1., 39.2.,39.3,39.4,39.5, 39.6

ir 39.7

punktuose. Taip paI gali sprqsti

ir kitus klausimus, jei

pagal Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymq tai nepriskirta kitq bendroves
kompetencijai ir jei pagal esmg tai nera valdymo organq funkcijos.

organU

26.Visuotinis akcininkq susirinkimas neturi teises pavesti kitiems bendroves organams sprEsti jo
kompetencij ai priskirtq klausimq.

2T.Bendroves visuotinis akcininkrl susirinkimas Saukiamas, organizuojamas

bei priimami

sprendimai vadovaqjantis Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo nuostatomis. Jeigu
bendroves visq akcijq savininkas yra vienas asmuo,

jo

ra5ti5ki sprendimai prilyginami visuotinio

akcininkq susirinkimo sprendimams.

VII. VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIU RINKIMO IR
ATSAIIKIMO TVARKA
28.Bendroves valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuri sudaro 5 nariai. Valdybos narius 4
metams renka visuotinis akcininkq susirinkimas. Valdybos nariu gali buti renkamas

tik fizinis

asmuo.

Valdybos nario kadencijq skaidius neribojamas. Valdyba i5 savo nariq renka valdybos pirminink4.

2g.Kiekvienas kandidatas

I

susirinkimui, kur ir kokias pareigas

valdybos narius privalo prane5ti

jis

eina, kaip

j[

jo kita veikla yra susijusi

susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Bendroves valdybos nariu negali

renkandiam visuotiniam

su bendrove

blti

ir

su bendrove

asmuo, kuris pagal teises

aktus neturi teises eiti Siq pareigq.

30.Valdyba savo funkcijas atlieka [statuose nustatSrt4laik4 arba
nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip

iki bus i5rinkta ir

prades dirbti

iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiandio eilinio visuotinio

akcininkq susirinkimo.

3l.Valdyba ar jos nariai savo veik14 pradeda pasibaigus valdyb4 ar jos narius i5rinkusiam
visuotiniam akcininkrl susirinkimui.

32.Kai bendroves [statai keidiami del valdybos sudarymo ar jos nariq skaidiaus padidinimo,
naujai i5rinkti valdybos nariai savo veikl4 gali pradeti tik nuo pakeistq [statq [registravimo dienos"
33.Visuotinis akcininkq susirinkimas gali at5aukti vis4 valdybq arba pavienius jos narius
nesibaigus

jq kadencijai.

34.Valdybos narys gali atsistatydinti i5 pareigq kadencijai nesibaigus, apie tai ne veliau kaip prie5
14 dienq ra5tu [spejps bendrovq.
35.UL. veikl4 valdyboje

jos nariams gali buti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akeiniq

bendroviq [statymo bei kitrl teises aktq nustatSrta tvarka.

6

36.Valdyba svarsto ir tvirtina:

36.1. bendroves veiklos strategij4;
36.2. bendroves metin[ PraneSim4
36.3. bendroves tarpini prane5im4
36.4. bendroves valdymo struktiirq pagal bendroves vadovui (direktoriui) pavaldZius
strukt[rinius padalinius ir pavaduotojams pavaldZius struktiirinius padalinius ir Siq padaliniq vadovq
pareigybes;

36.5. pareigybes, I kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
36.6. bendroves filialq ir atstolybiq nuostatus.
3T.Yaldyba renka

ir

at5aukia bendroves vadov4 nustato

sqlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina

jo atlyginim4

kitas darbo sutarties

jI ir skiria nuobaudas.

38.Valdyba nustato informacij4 kuri laikoma bendroves komercine (gamybine) paslaptimi ir
konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali biiti
laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos istatymus turi

blti

vie5a.

3g.Valdyba priima:

39.1. sprendimus bendrovei tapti kitqjuridiniq asmenq steigeja, dalyve;
39.2. sprendimus steigti bendroves filialus ir atstorybes ar nutraukti jrlveikl4 skirti ir i5 pareigrtr
at5aukti filialq ir atstovybiq vadovus;

39.3. sprendimus del ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip Il20 bendroves [statinio
kapitalo, investavimo, perleidimo (skaidiuojama atskirai kiekvieno sandorio rii5iai);

39.4. sprendirnus del ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip ll20 bendroves istatinio
kapitalo, nuomos (skaidiuojama atskirai kiekvieno sandorio rii5iai);

39.5. sprendimus del ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip

1,120

bendroves [statinio

kapitalo, [keitimo ir hipotekos (skaidiuojama bendra sandoriq suma);

39.6. sprendimus del kifif asmeml prievolirS kuriq suma didesne kaip Il20 bendroves [statinio.
kapitalo, [vykdymo laidavimo ar garantavimo;

39.7. sprendimus [sigyti ilgalaikio turto uZ kain4 didesng kaip 1,120 bendroves [statinio kapitalo;
39.8. sprendimus del pritarimo bendroves vadovui ar jo lgaliotam asmeniui sudaryti prekirl
paslaugq bei darbq pirkimo sandorius (i5skyrus sandorius del i5vestiniq finansiniq priemoniq), kuriq
verte yra didesne nei 200 000 (du Simtai t[kstandiq) eurq (be mokesdiq);

39.9. kitus visuotinio akcininkrl susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus
sprendimus.

40.Valdyba, prie5 priimdama sprendimus numatytus 39.1.,39.2.,39.3;39.4; 39.5; 39.6
punktuose,

turi gauti visuotinio akcininkq susirinkimo pritarimq. Visuotinio akcininkq

ir 39.7

susirinkimo

pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybes uZ priimtus sprendimus.
41.Valdyba, prie5 priimdama sprendim4 investuoti le5as ar kit4 turt4 [ kitq juridini asmeni turi
apie tai prane$ti kreditoriams, su kuriais bendrove yra neatsiskaidiusi per nustatlrtqterminq jeigu bendra

[siskolinimo suma Siems kreditoriams yra didesne kaip 1/20 bendroves istatinio kapitalo.
42.Y aldyba analizuoj a ir vertina b endrov e s vadovo p ate ikt4 me dLiagq apie :

7

42.I

.

bendroves veiklos strategij os igyvendinimq[

42.2. bendroves veiklos organizavim4;
42.3. bendroves finansine buklp;
42.4. nkines veiklos rezultatus, pajamq

ir

i5laidq s4matas, inventorizacijos

ir

kitus turto

pasikeitimo apskaitos duomenis.
43.Valdyba tvirtina bendroves vadovo pateiktas prekirg paslaugq ir darbq pirkimo taisykles.
44.Yaldyba analizuoja, vertina bendroves metiniq finansiniq ataskaitq
paskirstymo projekt4

ir kartu

su atsiliepimais

ir

pasiulymais del

jq bei

rinkini pelno (nuostoliq)

bendroves metiniu prane5imu

teikia visuotiniam akcininkq susirinkimui.

45.Valdyba analizuoja, vertina sprendimo del dividendq uZ trumpesni negu finansiniai metai
laikotarp[ skyrimo projekt4 ir jam priimti sudarytq tarpiniq finansiniq ataskaitq

atsiliepimais

ir

pasiulymais del

rinkini kuriuos kartu

jq bei bendroves tarpiniu prane5imu teikia visuotiniam

su

akcininkq

susirinkimui,

46.Yaldyba atlieka funkcijas, kurios [moniq restruktiirizavimo istatyme priskirtos valdymo
organo kompetencijai.
47

.Yaldyba atsako uZ visuotiniq akcininkq susirinkimrl su5aukim4 ir rengim4laiku.

48.Valdybos nariai privalo saugoti bendroves komercines (gamybines) paslaptis ir konfidenciali4

informacij4 kurias suZinojo bfldami valdybos nariais.
4g.Valdybos posedZio Saukimo iniciat)'rros teisg turi kiekvienas valdybos narys. Valdyba gali

priimti sprendimus ir jos posedis laikomas ilykusiu, kai jame dallvauja daugiau kaip

213 valdybos

nariq. I5 anksto balsavg valdybos nariai laikomi dalyvaujandiais posedyje. Balsavimo metu kiekvienas
narys turi vien4balsq. Balsams ,,v2" ir,prieS" pasiskirsdius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

Valdybos narys savo vali4 - uZ ar prie5 balsuojamq sprendimq su kurio projektu

prane5ti balsuodamas
informacijos saugumas

jis

susipaZinqs, gali

i5 anksto ra5tu arba elektroniniq rySiq priemondmis, jeigu uZtikrinamas
ir galima nustatyti balsar,usio asmens tapatybq. Valdybos narys turi teisq duoti

paprastos ra5ytines formos igaliojim4kitam bendroves valdybos nariui, kuris atstovautq jam balsuojant
bendroves valdybos posedyje. Valdybos sprendimas yra

priimtas,kaiuLji balsuoja daugiau kaip puse

visq i5rinktq valdybos nariq. Valdybos narys neturi teises balsuoti, kai valdybos posedyje sprendZiamas
su

jo veikla valdyboje susijps

ar

jo

atsakomybes klausimas. Valdybos darbo tvark4 nustato jos priimtas

valdybos darbo reglamentas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodlu
atveju valdyba sprendZia del valdybos nario nuSalinimo nuo balsavimo priimant sprendim4 konkrediu
klausimu.

vrrr. BENDROVES VADOVO KOMPETENCTJA, JO RTNKIMO rR
A'ISAT]KIMO TVARKA
50.Bendrovds vadovas

-

direktorius yra vienasmenis bendroves valdymo organas. Direktoriq

jo atlyginimq tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ji
Bendroves vadovas - direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo

renka ir at5aukia bei atleidZia i5 pareigrg nustato

ir skiria nuobaudas bendroves
i5rinkimo, jeigu

su

valdyba.

juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

8

juo pasibaigim4 kitais pagrindais
51.Apie direktoriaus i5rinkima ar atiaukim4 bei sutarties su
juridiniq asmenu registro
valdybos [galiotas asmuo ne veliau kaip per 5 dienas privalo prane5ti
tvarlcytojui.

praneiimq valdybai'
52.Direktorius turi teisq atsistatydinti pateikdamas ra5ytin[ atsistatydinimo
priimti per 15 dienq nuo
Direktoriq i5rinkusi valdyba sprendim4 at5aukti bendroves vadov4 turi
atBaukti bendroves
atsistatydinimo pranesimo gavimo dienos. Jeigu vardyba nepriima sprendimo
prane5imo gavimo
vadovq su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia SeSioliktadienqnuo atsistatydinimo
prane5im4 pateikusi vadov6 apie
dienos. Jeigu valdyba nepriima sprendimo at5aukti atsistatydinimo
pranesa atsistatydinEs bendroves
darbo sutarties su juo pasibaigim4juridiniq asmenq registro tvarlgrtojui

prane5imo pateikim4 vadov4
vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinandius atsistatydinimo
i5rinkusiai valdybai.

Direktoriumi
53.Direktoriumi turi bflti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis.
Darbo sutarti su direktoriumi
negali blti asmuo, kuris pagal teises aktus neturi teises eiti tokiq pareigq'
gali
pasira5o valdybos pirmininkas ar kitas igaliotas valdybos narys. Su direktoriumi

biiti

sudaryta

jo

at5aukti direktoriq su juo
visi5kos materialines atsakomybes sutartis. Valdybai priemus sprendim4
ir bendroves nagrinejami
sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo gindai tarp bendrovds vadovo
teisme.

Lietuvos
54.Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,

ir kitais [statymais, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq
bendroves organq (visuotinio
Respublikos Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais, Siais istatais,
akcininkq susirinkimo bei valdybos) sprendimais bei pareiginiais nuostatais.
55.Direktorius organizuoja kasdieninE bendroves veikl4 priima i darbq
juos ir skiria nuobaudas'
sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina

ir

atleidLia darbuotojus,

56.Direktorius nustato bendroveje taikomus materialiojo turto nusidevejimo

ir

nematerialiojo

turto amortizacijos skaidiavimo metodus'
Siq istatq 39
5T.Direktorius veikia bendroves vardu ir turi teisq vienvaldi3kai sudaryti sandorius.
valdybos sprendimas Siuos
punlcte nustatytus sandorius direktorius gali sudary,'ti, kai yra bendroves
sandorius sudarYti.

5B.Direktorius atsako uZ:
5 B. 1

.

bendroves veiklos organizavimq bei jos tikslq igyvendinim4;

rinkinio sudarym4 ir bendroves metinio pranesimo parengim4
skyrimo projekto
5g.3. sprendimo del dividendq uZ tmmpesni nei finansiniai metai laikotarpi
sprendimui
tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymq ir tarpinio prane5imo parengim4

58.2. metiniq finansiniq

ataskaitrtr

parengimq

Tarpiniam prane5imui
del dividendq uZ trumpesn[ nei finansiniai metai laikotarp[ skyrimo priimti.
reglamentuojandios
mututis mutanclis taikomos lmoniq finansines atskaitomybes istatymo nuostatos,

metinio prane5imo rengimq ir skelbim4;

58.4. sutarties su auditorium ar audito [mone sudarym4;
5g.5. informacijos ir dokumentrl pateikim4 visuotiniam akcininkq susirinkimui
[statymq nustat5rtais atvejais ar

jq pra5ymu;

ir

valdybai

u

58.6. bendroves dokumentq ir duomenq pateikimqjuridiniq asmenq registro tvarlg'tojui;
58.7. [statymuose nustatlrtos informacijos vie54paskelbim4istatuose nurodytame Saltinyje;
5

8.8. informacijos pateikim4 akcininkams;

58.9. kitq istatymuose bei teises aktuose, Siuose istatuose ir bendroves vadovo - direktoriaus
p

arei giniuos e nuostatuo se nustatytq pareigq

vykdymq.

5g.Direktorius privalo saugoti bendroves komercines (gamybines) paslaptis

ir

konfidenciali4

informacij4 kurias suZinojo eidamas Sias pareigas.

TX. BENDROVES

PRANESIMU SI(ELBIMO TYARKA

60.Bendroves organq (visuotinio akcininkq susirinkimo, valdybos, direktoriaus) sprendimai bei

kiti

bendroves prane5imai, kuriuos reikia paskelbti darbuotojams ar kitiems asmenims, paskelbiami

Lietuvos Respublikos istatymq nusta$ta tvarka. Nesant nustatlrtos tvarkos, prane5imq paskelbimo
terminus ir tvark4 nustato bendroves direktorius.

6l.Bendroves prane5imai

ir kita informacija, kuriq bendrove

privalo paskelbti, [statymq

nustatlais terminais skelbiami viesai istatq 63 punkte nustatyta tvarka arba [teikiami pasira5ytinai arba
iSsiundiami registruotais lai5kais.

62,Lietuvos Respublikos [statymrl numat5,tais atvejais bendroves prane5imai

su kuria privalu supaZindinti bendroves akcininkus, kreditorius

ir

ir kita informacija,

kitus asmenis, kuriems privalu

prane5ti, pranesama pasira5linai ar registruotu laiSku.

63.Lietuvos Respublikos istatymq numatlti vie5i prane5imai skelbiami konkrediame [statyme
nurodytame Saltinyje, o jeigu [statyme Saltinis nenurodytas

x. BENDRO\aES DOKUMENTU rR KITOS

-

dienra5tyje,,Lietuvos qrtas".

rNT'ORMACTJOS PATETIflMO

AKCININKAMS TVARKA
64.Akcininkui ra5tu pareikalavus (reikalavimas bendrovei [teikiamas bendroves buveineje
bendroves darbo valandomis arba atsiundiamas pa5tu registruotu lai5ku), bendrove ne veliau kaip per 7
dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybq susipaZinti

ir (ar) pateikti

kopijas Siq dokumentq: bendroves istatq metiniq ir tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkinio, bendroves
metiniq ir tarpiniq prane5imq auditoriaus i5vadq bei audito ataskaitq visuotiniq akcininkq susirinkimq
protokolq ar

kiq

dokumentr5 kuriais [forminti visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimai, akcininkq

s4ra5rg valdybos nariq s4ra5rg

kiq

bendroves dokumentr6 kurie turi buti vie5i pagal [statymus, taip pat

valdybos posedZiq protokolq ar kitq dokumentr5 kuriais iforminti Siq bendroves organq sprendimai, jei

Sie dokumentai nera susijp su bendroves komercine (gamybine) paslaptimi ar
informacija. Akcininkas arba akcininkq grupe, turintys ar valdantys lz

ir

(ir)

konfidencialia

daugiau akcijq

ir

pateikp

bendrovei jos nustatltos formos ra5ytini isipareigojim4 neatskleisti komercines (gamybines) paslapties

ir

konfidencialios informacijos, turi teisE susipaZinti su visais bendroves dokumentais. Atsisakym4

sudaryti akcininkui galimybE susipaZinti ir (ar) pateikti dokumentq kopijas bendrove turi iforminti ra5tu,

jeigu akcininkas to pareikalauja. Bendrove gali atsisalgrti sudaryti akcininkui galimybg susipaZinti ir (ar)

10

pateikti dokumentq kopijas, jeigu negalima nustaty.ti dokumentq pareikalavusio akcininko tapatybes.
Gindus del akcininko teises i informacijq sprendZia teismas.

65.Reikalavim4 pateikusiam akcininkui sudaroma galimybe bendroves buveineje bendroves

ir

darbo valandomis susipaZinti su Siq lstatq 64 punkte nurodl'tais dokumentais
dokumentq kopijas. Bendroves dokumentai,
p at

jq kopijos

(ar) iteikti

ar kita informacija akcininkams turi

Siq

bUti

eikiama neatlygintinai.

66.Akcininkams pateikiamas bendroves akcininkq s4radas turi atitikti Lietuvos Respublikos
akcinirl bendrovitl istatyme nustatytus reikalavimus.

XI. BENDROVES FILIALAI IR ATSTOVYBES
6T.Bendrove gali steigti filialus
[mones

ir

atstorybes Lietuvos Respublikos istatymq nustatlta tvarka.

filialll ir atstovybiq skaidius neribojamas.

68.Sprendimus del bendroves frlialq

ir atstolybiq

steigimo bei

jq veiklos nutrankimo priima

bendroves valdyba, remdamasi visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu.

6g.Filialai ir atstorybes veikia pagal bendroves valdybos patvirtintus nuostatus.
T0.Filialui ar atstorybems vadovauja filialo ar atstolybes vadovas.

Tl.Filialq ir atstovybiq vadovus, remdamasi visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu, skiria ir
i5 pareigq at5aukia bendroves valdyba.

xrr. ISTATU

KETTTMO TVARKA

T2.Bendroves istatus keidia visuotinis akcininkq susirinkimas kvalifikuota balsq dauguma, kuri
negali

blti

maZesne kaip 213 vistTsusirinkime dalyvaujandiq akcininkrl akcijq suteikiamq balsq.

T3.Visuotiniam akcininkq susirinkimui priemus sprendim4 pakeisti bendroves [status, sura5omas
visas pakeistrl istatrl tekstas ir po juo pasira5o visuotinio akcininkq susirinkimo igaliotas asmuo.

Si

uZdarosios akcines bendroves ,,Gelsauga" istatq redakcija patvirtinta

AB

,,Lietuvos

geleZinkeliai", atstovaujamo generalinio direktoriaus Stasio Dailydkos, veikiandio pagal istatus,
2016m.birZelio men.22 d. isakymuNr. AS-25.

Sis isakymas prilyginamas uZdarosios akcines bendroves ,,Gelsauga" visuotinio akeininkq
susirinkimo sprendimui.

[statai pasira5l,ti du tiikstandiai Se5ioliktqjtl metq birZelio menesio dvide5imt antr4dien4.

UZdarosios akcines bendroves,,Gelsauga"

dir

gimantas Songaila

