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uZonnosros AKCTNES BENDRovEs
,,RASEINIU KOMUNALINES PASLAUGOS"

ISTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. UZdaroji akcine bendrove ,,Raseiniq komunalines paslaugos" (toliau - bendrove),

sutrumpintas pavadinimas - UAB ,,Raseiniq komunalines paslaugos", yra ribotos civilines

atsakomybes privatusis juridinis asmuo * akcinio kapitalo, Raseiniq rajono savivaldybes

kontroliuojama imone, kurios istatinis kapitalas padalytas ! dalis - akcijas. Savo veikloje

bendrove vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais ir Siais bendrovds istatais (toliau - istatais).

2. Bendrove pagal savo prievoles atsako jai nuosavybes teise priklausandiu turtu.

Bendrove neatsako pagal akcininkq prievoles, o pastarieji - pagal bendroves prievoles atsako tik ta

suma, kuri4 privalo imoketi uZ akcijas. Bendrove atsako uZ filialo ar atstovybes prievoles visu savo

turtu.

3, Bendrove isteigta Raseiniq rajono savivaldybes tarybos sprendimu vykdyti Lietuvos

Respublikos istatymq nedraudZiam4 Dking veikl4. Bendrove turi komercini - [kini, finansini,

organizacini ir teisini savarankiSkum4, bent vien4 sqskait4 Lietuvos Respublikoje

iregistruotame banke, antgpaud4 sri savo pavadinimu bei kitq reikaling4 atributikq.

Bendrove gali skolintis ir skolinti pinigus istatymq nustatyta tvarka bei tureti kitokiq civiliniq

teisiq ir pareigq.

4. Bendroves finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

5. Bendrove isteigta neribotam laikui.

6. Bendroves buveine: LT- 60119, Raseiniar,Zemai(iq g. 10.

II. BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR UKINES VEIKLOS OBJEKTAS

7. Bendroves veiklos tikslai - racionaliai naudoti bendrovds turtq bei kitus i5teklius, siekti

pelno, kad b[tq uZtikrinti akcininkq interesai.

8. Vadovaujantis Ekonomines veiklos r[5iq klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m. spalio

31 d. isakymu Nr. DI-226, bendrove vykdo 5i4 Eking veikl4:
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III. BENDROVES ISTATINIS KAPITALAS, AKCIJU NOMINALI VERTE IR
APMOKEJIMAS

9' Bendroves istatinis kapitalas 1580984,32 Eur (vienas milijonas penki Simtai
astuoniasdeSimt tflkstandiq devyni Simtai a5tuoniasde5imt keturi eurai trisde5imt du centai).

l0' Bendroves istatinis kapitalas padalintas i 54592 (penkiasde5imt keturis tlkstandius penkis
Simtus devyniasdeSimt dvi) akcijas. Akcijos yra paprastosios vardines. Vilenos akcijos non{nali verte

- 28,96 Eur (dvideSimt aStuoni eurai devyniasdesimt SeSi centai). Visos akcijos priklauso Raseiniq
rajono savivaldybei.
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Nekilnojamojo turto
Veterinariios laborat
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Varikliniq transporlo priemoniu nffi



I 1' fstatinis kapitalo dydis lygus visq pasirasytq bendroves akcijq nominaliq verdiq sumai. Jis
didinamas ir mazinamas Lietuvos Resplblikos akciniq bendroviq istatymo nustatyta tvarka.

12' Bendroves nuosav4 kapital4 sudaro apmoketas istatinis kapitalas, perkainojimo rezervas,
privalomasis rezervas. kiti akcininkq nustatyti rczewai bei nepaskirstytasis rezultatas - pelnas
(nuostolis).

14' Bendroves nuosavas kapitalas negali blti maZesnis kaip % lstatuose nurodyto
istatinio kapitalo dydZio;

15. Bendroveje sudaromi Sie rezervai:

l5'l' privalomasis -rezervas sudaromas i5 paskirstytinojo pelno ir turi b6ti ne maZesnis
kaip l/10 istatinio kapitalo dydzio. Jis naudojamas tik bendroves nuostoliams padengti;

15.2. perkainojimo;

15'3 investicijq rezervas (iki % paskirstytinojo pelno) skirtas naujo ilgalaikio
bendroves turto, technikos ir technologi.iq isigijimui;

15'4' rezervas kolektyvinoje sutartyje numatytoms bendrovos darbuotojq socialinems
reikmdms, labdarai ir paramai teikti, tantjemoms valdybos nariams ir darbuotojq premijoms iS

pelno iSmoketi (iki 1/5 grynojo pelno).

Nepaskirstytasis rezultatas - likgs pelnas (nuostolis) paskirstomas Akciniq bendroviq
istatymo nustatyta tvarka.

16' Bendroves akcrjq apskaita vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais ir kitais patvirtintais teises aktais.

IV. AKCININKU TEISES IR PAREIGOS

17' Viena 28,96 Eur (dvideSimt aStuoniq eurq devyniasdesimt SeSiq centq) nominalios
vertds akcija su balsavimo teise suteikia jos turetojui vien4 balsE.

Savivaldybei nuosavybes teise priklausandiq bendroviq akcijq suteikiamas turtines ir neturtines
teises igyvendina Savivaldybes vykdomoji institucija - Savivaldybes administracijos direktorius
(toliau -akcijq valdytojas) arba jo igaliotas rajono Savivaldybes administracijos valstybes tarnautojas.

l8' Duomenys apie akcininkus, jq turimq akcijq skaidiq bei jq nominali4 vertg ira5omi i
bendroves akcininkq registr4, kuri bendrovd tvarko teises aktq nustatyta tvarka. Akcininkq vardu
atidaroma asmenine vertybiniq popieriq s4skaita, kurios i5raSas teikiamas akcininko praSymu.

19. Akcininkai turi Sias turtines teises:

19.1. gauti bendroves pelno dali (dividendfl;

19.2. gauti likviduojamos bendroves turto dali; \
19.3. nemokamai gauti akcijq, jei istatinis kapitalas didinamas iS bendroves leSq, iSskyrus

nustatytas iSimtis;
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19'4' pirmumo teise isigyti bendroves i5leidziamq akcijq, isskyrus atveji, kai visuotinis
akcininkq susirinkimas Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo nustatyta tvarka
nusprendZia Si4 teisg visiems akcininkams at5aukti;

19.5. istatymq nustatytais bDdais skolinti bendrovei;

19.6. kitas istatymq numatytas turtines teises.

20, Akcininkai turi Sias neturtines teises:

20.1. dalyv auti visuotiniame akcininkq susirinkime ;

20'2' pagal akcijq suteikiamas teises balsuoti visuotiniame akcininkq susirinkime, iSskynrs
Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme numatytus atvejus;

20'3' gauti informacijq apie bendroves Dking veikl4 Lietuvos Respublikos
bendroviq istatymo l8 str. nustatyta tvarka;

20'4' kreiptis i teismE su ieskiniu, pra5ydami atlyginti bendrov ei zalq, kuri susidare del
bendroves vadovo ir valdybos nariq pareigq, nustatytq Akciniq bendroviq istatyme ir kituose
istatymuose, taip pat bendroves istatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais istatymq
nustatytais atvejais;

20.5. kitas istatymq numatytas neturtines teises.

2l' Akcininkai privalo neatskleisti komercines paslapties. UZ komercines paslapties atskleidim4
atsakoma teises aktq nustatl4a Warka.

22' Akcininkq turtines ir neturtines teises gali bfti apribotos tik istatymq nustaqta ffarka.

V. BENDROVES VALDYMO ORGANAI

23. Bendroves valdymo organai yra Sie:

23. l. visuotinis akcininkq susirinkimas;

23.2. valdyba;

23.3. bendroves vadovas.

23.4. stebetojq taryba nesudaroma.

24' Bendroves valdymo organai privalo veikti tik bendroves ir jos akcininkq naudai., laikytis
istatymq bei kitq teises aktq ir vadovautis bendroves istatais. Bendroves organai neturi teises priimti
sprendimq ir atlikti kitq veiksmq, kurie yra prieSingi istatuose nurodytiems bendroves veiklos
tikslams, akivaizdziai virsija normaliq gamybing - rking izikq, yra akivaizdZiai nuostolingi ar
ekonomi5kai ne naudingi.

vI. USUOTINIO AKCININIflJ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA IR SUSAUI{TMAS

25' Visuotinis akcininkq susirinkimas yra auksdiausias bendrovds valdymo organas.

akciniq

visuotinis akcininkq strsirinkimas neturi teises pavesti kitiems ben{roves valdymo organams



.l' sprQstijo kompetencijai priklaus6ndiq klausimq . Susirinkimai yra eiliniai, Saukiami kasmet ne veliau kaip

per4 menesius nuo finansiniq meq pabaigos ir neeiliniai, kurie Saukiami esant Akciniq bendroviq istatymo 24

str. 2 dalyje numatytiems pagrindams.

26. Visuotinio akcininkq susirinkimo suSaukimo iniciatyvos teisg turi valdyba bei akcininkai, kuriems

. piklamandios akcijos suteikia ne maZiau kaip 1/10 visq balsq; Visuotinis akcininkrl susidnkimas gali bfti
: Saukiamasirbendrovesvadovoiniciatyvakai:

26.1.yrane daugiau kaip pme istatuose mlodyto valdybos naritl skaidiaus, arba
i:' 26'2' Akciniq bendroviq istatymo nustagrtais atvejais ir terminais bendroves valdyba nesuSaukia

r visuotinio akcininkq susirinkimo.

: 27. Visuotiniame akcininkq susirinkime turi teisg dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo
I aien4 esantys bendroves akcininkais, akcijq valdytojas, asmeniSkai, isskyrus lstatymo numatytas

iSimtis, arba jq igalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teises perleidimo

sutartis. Susirinkime dalyvauti ir kalbeti turi teisg bendroves direktorius, valdybos nariai, visuotinio

akcininko susirinkimo inspektorius bei iSvad4 ir ataskait4 parenggs auditorius.

28. Visuotinis akcininkq susirinkimas vadovaujasi kompetencija, apibreZta Lietuvos

Respublikos akciniq bendroviq istatymo 20 str. I5imtine visuotinio akcininkq susirinkimo teise:

28 .1. keisti bendroves istatus, iSskyrus Akciniq berrdroviq istatyme nustatytas i5imtis;

28.2. rinkti ir at5aukti valdybos narius;

28.3. teises aktq nustatytais atvejais rinkti ir at5aukti audito imorrg, nustat;rti audito paslaugq

apmokejimo s4lygas;

28.4. nustatyti bendroves i5leidZiamq akcijq klasg, skaidiq, nominall4 vertg ir minimali4 emisijos

kain4;

28.5. priimti sprendim4 konvertuoti vienos klases akcijas i kitos, wirtinti akcrjrl konvertavimo

warkq;

28.6. i5klausyti metini prane5im4, Akciniq bendroviq istatymo 58 str. numaf5rtais atvejais wirtinti

meting fi nansing atskaitomybg;

28.7. priimti sprendim4 del pelno (nuostolio) paskirstymo;

28.8. priimti sprendim4 del rezervq sudarymo, naudojimo, sumaZinirno ir naikinimo;

28.9. priimti sprendim4 padidinti istatinj kapital4;

28.10. priimti, sprendim4 sumaZinti istatini kapital4, iSskyrus Akciniq bendroviq istatyme

nustatlrtas i5imtis;

28.11, priimti sprendim4 bendrovei isigyti savo akcijq;

28.12. priimti sprendim4 pertvarkyti, reorganizuoti, restrukt[rizuoti, likviduoti bendrovg ir
pawirtinti pertvarkymo ar likvidavimo s4lygas.
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28.13. rinkti ir atSaukti bendrovds likvidatoriq, isskyrus Akciniq bendroviq istatyme nustatytas

iSimtis.

29. Visuotinis akcininkq susirinkimas gali sprgsti ir kitus jo kompetencijai priskirtus klausimus,
jei istatymais ir kitais teises aktais tai nepriskirta kitq bendroves valdymo organr+ kompetencijai ir jei
pagal esmg tai nera valdybos ir direktoriaus funkcijos.

30. Visuotinis akcininkq susirinkimas neturi teises priimti sprendimq darbotvarkeje

nepaskelbtais klausimais, iSskyrus teises aktuose nustatytus atvej us.

31. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujandiq akcininkq balsq

dauguma, i5skyrus Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo 28 str. numatytus atvejus,
kuriems reikia kvalifikuotos ne mazesnes 2/3 arba3l4 balsq daugumos.

32. Kol bendroves visq akcijq savininke yra Raseiniq rajono savivaldybe- visuotinio
akcininkq susirinkimo funkcijas vykdo akcijq valdytojas.

33. Visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus sprendZia

teises aktq nustatyta tvarka turlines ir neturtines teises igyvendinandioji Savivaldybes vykdomoji

institucija - Savivaldybes administracijos direktorius.

RaStiSki rajono Savivaldybes administracijos direktoriaus isakymai prilyginami visuotinio

akcininkq susirinkimo sprendimams.

34. Visuotiniq akcininkq susirinkimq oficialfls dokumentai saugomi ir tvarkomi Archyvq istatymo 
,

nustatyta Warka"

VII. BENDROVES VALDYBA

35. Valdyba yra kolegialus bendroves valdymo organas.

36. Valdyba sudaroma i5 5 narig kuriuos 4 metams renka visuotinis akcininkq susidnkimas.

37. Valdyba sudaromapagal Siuos principus:

37.1 . Valdybos nariu gali buti bet kuris fizinis asmuo. Valdyba iS savo nariq renka valdybos pirmininka

37.2.Yaldybos nariu gali buti renkamas tik fizinis asmuo (am sutikus), i5skyrus tuos, kurie pagal teises

aktus nenri teises eiti Siq pareigq.

37.3. Valdybos nario kadencijq skaidius neribojamas.

37,4. Yaldybos sudeti keidia visuotinis akcininlq susirinkimas Akciniq bendroviq istatymo 33

snaipsniu nustatlrta tvarka.

37.5. Valdyba ir jos nariai savo veikl4 pradeda pasibaigus valdyb4 ar jos narius iSrinkusiam

visuotiniams akcininkq susirinkimui, i5skynx atvejus, kai keidiami bendroves istatai d6l bendroves valdybos

sudarymo ar jos nariq skaidiaus didinimo. Tada valdyba savo veikl4 pradeda tik nuo pakeistq istatq

iregistavimo dienos.
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38. Valdybos kompetencija

Valdyba svarsto ir tvirtina:

';:' 38.1. bendroves veiklos strategij4;

38.2. bendroves valdymo stuktur4 ir darbuotojq pareigybes;

38.3. s4ras4pareigybiq i kurias darbuotojai priimami konkurso wark4

38.4. bendroves filialq (gamybiniq padaliniq) ir atstovybiq nuostatus;

38.5' valdyba renka ir atSaukia bendroves vadovq teises akq numaQrta tvarka nustato jo atlyginim4 bei

kitas darbo sutarties sqlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatinaji ir skiria nuobaudas;

38'6. Valdyba derina vadovo pannktq kandidaq priemim4 ijo pavadruotojg vynausiojo buhalterio,

filialq atstovybiq ir kitq padaliniq vadovq pareigas klausimus;

39. Valdyba priima sprendimus:

39.1. steigti bendroves filialus (gamybinius padarinius) ir atstovybes;

39.2. bendrovei tapti kiqjwidiniq asmenq steigeja, dalyve;

39.3. del ilgalaikio turlo, kurio balansine verle didesne katp ll20 bendroves istatinio kapitalo,

investavimo, perleidimo, nuomos ( skaidiuojama atskirai kiekvi6no sandorio m$iai);

39.4. del ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kup ll20 bendroves isatinio kapitalo, keitimo ir
hipotekos (skaidiuoj ama bendra sandorio suma);

39.5. del kiq asmenq prievolig kuriq suma didesne karp l/20 bendrovds istatinio kapitalo, ivykdymo
Iaidavimo ar garantavimo;

39.6, isigyti ilgalaikio turto uZkainX didesng katp 1l2O bendroves istatinio kapitalo;

40. Valdyba priimdama sprendimus, siq istaq 39 punkto 3,4,5,6 papunkdiuose nurodytais klausimais

turi gauti visuotinio akcininkq susirinkimo priurimq Visuotinio akcininkq susirinkimo pritarimas nepanaikina

valdybos atsakomybes uZ priimtus sprendimus.

41. Valdyba nustato bendroveje taikomus materialiojo hrto nusidevejinto (amortizacijos) skaidiavimo

metodus, analizuoj4 vertina bendroves metines finansines atskaitomybes projekt4 bei pelno (nuostolio)

paskirstymo projekte ir kartu su pawirtintu bendroves metiniu praneSimu teikia juos visuotiniam akcininkq

$sirinkimui;

42, Yaldyba atsako uZ visuotiniq akcininkq swirinkimq suSaukim4 ir rengimq bendroves veiklq

reglamentuojandiq visuotinio akcininkq sprendimq projektq parengimE ir pateikim4 akciniq bendroviq

istatlryno nustaQrta tvarka ir laiku.

43. Valdyba nustato informacijq kuri laikoma bendroves komercine (galnybine) paslaptimi. Valdybos

nariai privalo saugoti bendroves komercines (gamybines) paslaptis, kurias ruZn6o bUdami valdybos nariais.

44. Valdybos darbo tvark4nustato jos priimtas reglamentas. r

45' Valdyba i kiekvien4 savo posedi privalo pakviesti bendroves vadovq5jeijis nera valdybos narys, ir
sudaryti jam galimybes susipaZinti su informacija svarstomais klausimais.
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46' Valdybos posedzio Saukimo iniciatyvos teisg turi kiekvienas valdybos narys.

"' 47 ' valdyba gali priimti sprendimus ir jos posedis laikomas ivykusiu kai jame dalyvauja ne maijau 4
n{dybos nariai' valdybos narys savo vali4 - uZ ar pries balsuojam4 sprendimq su kurio projektu jis
gsipafings, gali pranesti balsuodamas i5 anlato raitu. I5 anksto balsavg valdybos nariai laikomi
ddlrvaujanniais posedyje. valdybos sprendimas yra priimtas, kai uz ji gaua daugrau balsq, negu pries.
Balsavimo metu kiekvienas narys turi vien4 balsq Balsams ,,u2" ir ,pries,, pasiskirsdius po lygiai, lemia
mldybos pirmininko balsas.

48' valdybos narys neturi teises balsuoti, kai valdybos posedyje sprendZiamas su jo veikla valdyboje
srsljes ar jo atsakomybes klawirnas.

49. Valdybos posedZiai turi brlti protokoluojami.

VIII. BENDROVES VADOVAS

50' Bendroves vadovas (toliau - direktorius) yra vienasmenis bendroves valdymo organas.
5l' Bendroves vadovu turi btti fizinis asmuo. Bendroves direktoriumi negali b[ti

skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos istatymus neturi teises eiti tokiq pareigq.
52. Bendroves direktorius gali btiti valdybos nariu.

53' Bendroves vadovq renka ir atleidzia i5 pareigq, nustato jo atlyginim4 pagal teises aktais
nustatytus dydzius bei principus, tvirtina jo pareigybinius nuostatus, komandiruoja atlikti
tamybinius pavedimus ir kelti kvalifikacij4 kitose vietovdse, skatirta ji ir skiria nuobaudas,
bendroves valdyba.

54' Su bendroves vadovu sudaroma darbo sutartis. sutarti su bendroves vadovu bendroves
vardu pasiraso ir j4 nutraukia valdybos pirmininkas arba valdybos igaliotas kitas valdybos narys.
Darbo gindai tarp bendroves vadovo ir bendroves nagrinejami teisme.

55' Bendroves vadovas savo veikloje vadovaujasi istatymais, kitais teises aktais, bendroves

istatais, visuotinio akcininkq susirinkimo (rajono Savivaldybes tarybos) bei bendroves valdybos
sprendimais ir pareigybiniais nuostatais.

56. Bendrovds vadovas:

56. l. organizuoja kasdiening bendroves veikl4;

56'2' priima i darb4 ir atleidzia darbuotojus, nustato jiems darbo qZmokesdio dydi, sudaro ir
nutraukia su jais darbo sutafiis, skatina juos ir skiria nuobaudas, darbdavio vardu pasiraSo
bendroves kolektyving sutarti;

56.3. tviftina bendroves darbuotoiq pareigybinius nuostatus

tvarkos taisykles ir administracij os veiklos reglament4;

5 6.4. leidzia isakymus kitais bendroves veiklos klausimais;

I
l

t

:

I
I
&

I

(pareigybiq apraSymus), darbo



9

56'5' vadovaudamasis valdybos patvirlinta metodika, nustato bendroveje taikomus turto
mrsidevej imo skaidiavimo normatyvusl

56'6' veikia bendroves vardu ir turi teisg vienvaldiskai sudaryti sandorius, kuriq suma
sdarymo metu nevirsija 15000 (penkiolika t[kstandiq) eurq arba jiems sudaryti yra valdybos
ryrendimas' fstatq 39'3,39.4,39,5,39.6, punktuose nurodyus sandorius bendrovds vadovas.gali
sdaryti, kai yra bendroves valdybos sprendimas ir visuotinio akcininkq susirinkimo pritarimas
juos sudaryti;

56'7' pagal savo kompetencijq tvirtina arba pasiraso buhalterines - finansines veiklos
dokumentus, iSduoda igalioj imus ;

56'8' nustato bendroves produkcijos, teikiamq paslaugq ir kitq istekliq kainas, isskyrus tas,
kurias nustato rajono Savivaldybes taryba ar kiti Lietuvos Respublikos teises aktai;

56.9. nustatyta tvarka atidaro ir uZdaro s4skaitas bankuose;
56'10' atstovauja bendrovei teisme, arbitraze, trediqjq teisme bei kitose valstybes ir

savivaldybes institucij ose ;

56'll' uztikrina, kad auditoriui bDtq pa.teikti visi sutartyje su audito imone ar visuotinio
akcininkq susirinkimo sprendime nurodytam patikrinimui reikalingi dokumentai.

57 ' Bendroves vadovas privalo uztikrinti bendrbves turto apsaug4 ir gausinim4, saugoti
bendroves komercines (gamybines) paslaptis, kurias suZinojo eidamas sias pareigas.

58. Bendrov€s vadovas atsako uZ:

58.1. bendrovds veiklos organizavimq bei jos tikslq igyvendinim4;
58'2' buhalterines apskaitos, dokumentq saugojimo organizavim4, metines'finansines

atskaitomybOs sudarym4;

58'3' informacijos ir dokumentq pateikim4 visuotiniam akcininkq susirinkimui ir
valdybai Akciniq bendroviq istatymo nustatytais atvejais iriq prasymu;

58'4' savalaiki, istatymais ir kitais teises aktais nustatytais terminais bendroves
dokumentq ir duomenq pateikimq Juridiniq asmenq registro tvarkytojui;

58.5. teises aktuose nustatytos informacijos vie54 paskelbim4 istatuose nurodytame
dienra5tyje (,,Lietuvos rytas..) ;

58.6. informacijos pateikimq akcininkams;

58'7' akcininkq nematerialiqjq akcijq savininkq asmeniniq verpybiniq popieriq s4skaitq
tvarkym4, iSskyrus atvejus kai iq apskaita yra perduota sqskaitq tvarktrrtojams;

58'8' kitq Akciniq bendroviq istatyme ir kituose istatymuose hei teises aktuose, siuose
istatuose, taip pat bendroves vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytq pareigq vykdym4.

I
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IX. PADALINIU, FILIALV tR ATSTOITTBIV STEIGIMAS, JU VEIKLOS

NIII*AIIKIMAS

59. UZdaroji akcine bendrove ,,Raseiniq komrnplines paslaugos" turi teisg steigti filialus ir
atstovybes Lietuvos Respublikoje ir u2sienio valstyb€se Bendroves filialas yra bendroves
padalinys, turintis buveing ir atliekantis visas ar dali bso&oves funkcijq. Bendroves atstovybe yra
bendroves padalinys, turintis buveing ir turintis aBtovauti bendroves interesams, sudaryti
sandorius bendroves vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas istatymq nustatyta tvarka.

60' Bendroves filialas ir atstovybe neturi juridinio asmens teisiq. Bendrove atsako uZ filialo ir
atstovybes prievoles visu savo turtu, o filialas ir atsovybe - pagal bendroves prievoles.

61. Sprendimus del bendroves filialq (gamybiniq padaliniq) ir atstovybiq steigimo bei jq
veiklos nutraukimo priima bendroves valdyba.

62. Filialai ir atstovybes veikia pagal bendroves valdybos pawirtintus nuostatus, kurie, jei to
reikalauja imperatyvios istatymq ar kitq teises aktq normos, registruojami Juridiniq asmenq registre.

x. BENDROVES PRANESTMV PASKELBIMO TVARKA

63. Visuotinio at cinintq susirinkimo sprendirnai ir praneSimai, su kuriais reikia
zupaZindinti kinrs asmenis, iSsiundiami ne veliau kaip per 15 dienq nuo sprendimo priemimo. UZ

sprendimq ir prane5imq i5siuntim4laiku atsako bendroves vadovas arba likvidatorius.

64. Vie5i praneSimai skelbiami dienraStyje ,,Lietuvos r)rtas.,.

65. Kol bendroves visq akcijq savininke yra Raseiniq rajono savivaldybe- visuotinio
akcininkq susirinkimo funkcijas vykdo akcijq valdytojas, Akciniq bendroviq istatymo 26

straipsniu nustatyta tvarka prane5imai apie visuotinio akcininkq susirinkimo suSaukim4

neteikiami

66. PraneSimas apie pasifilym4 pasinaudoti pirmumo teise isigyti uZdarosios akcines

bendroves akcijq ar konvertuojamqiq obligacijq ir termin4, per kuri Sia teise gali b6ti
pasinaudota, turi bfrti viesai paskelbtas Siq istatq 67 p.nurodyta tvarka ir Sis pranesimas ne

veliau kaip pirm4 vieSo paskelbimo istatuose nurodytame dienraStyje ar prane5imo iteikimo ar

registruoto laiSko iSsiuntimo dien4 turi b[ti pateiktas Juridiniq asmenq registro tvarkytojui.

67. Visuotinio akcininkq susirinkimo nustatytas termin4s, per kuri akcininkas
pasinaudodamas pirmumo teise gali isigyti akcijq ar konvertuojamqjq obligacijq, negali b[ti
trumpesnis kaip 14 dienq nuo Juridiniq asmenq registro vie5o paskelbimo dienos ar nuo
praneSimo iteikimo ar registruoto laiSko iSsiuntimo uZdarosios akcines bendroves akcininkui

dienos. \
68. PraneSimas apie ketinim4 parduoti akcijas ne veliau kaip per 5 dienas nuo prane5imo

gavimo dienos bendroves vadovo turi blti iteiktas kiekvienam bendroves akcininkui pasira5ytinai
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u'tu iSsiqstas registruotu laisku' PraneSime nurodoma parduodamq akciiq skaidius pagal
klases' sifiloma pardavimo kaina ir'terminas, per kuri akcininkas gali pranesti bendrovei
apie pageidavimq pirkti parduodamas akcijas. Terminas negali b[ti trumpesnis kaip l4 dienq
ir ilgesnis nei 30 dienq nuo bendroves praneSimo ar laisko issiuntimo dienos. Ne veliau kaip per
45 dienas nuo akcininko pranesimo, apie ketinimq parduoti akcijas, gavimo dienos bendroves
vadovas turi pranesti parduodandiajam akcijas apie kitq akcininkq pageidavim4 pirkti visas jo
akcijas' Akcijos uzdarosios akcines bendroves akcininkams parduodamas Akciniq bendroviq
istatymo 47 str.5 d. numatyta tvarka.

69' Pranesimas apie bendrovei per nustatyt4 termin4 negr4zintas materiali4sias akcijas
ar akcijq sertifikatus, taip pat tais atvejais, kai materialiosios akcijos ar akcijq sertifikatai yra
pamesti' sunaikinti ar kitaip prarasti, bendroves vadovas privalo viesai .paskelbti 

istatuose
nurodytame dienra5tyje nedelsdamas po to, kai suZinojo ar turejo suZinoti. Tokiame skelbime
nurodomas bendroves pavadinimas, kodas bei materialiosios akcijos ar akcijq sertifikato numeris.

70' Pranesimas, apie sprendim4 sumazinti bendrovds istatini kapitalq, turi bgti iteiktas'bendroves 
kreditoriui pasiraSytinai ar registruotu lai5ku. Be to, sprendimas sumaZinti istatini

kryiala turi buti viesai paskelbtas istatuose nurodytame dienrastyje arba apie ji pranesta,.-
tieLvienam bendroves akcininkui pasirasytinai ar registruotu laisku.

7l' Dokumentas, patvirtinantis sprendim4 padidinti istatini kapital4, per l0 dienq nuo
ryrendimo priemimo turi blti pateiktas Juridiniq asmenq registrui. Del istatinio kapitalo
padidinimo pakeistus istatus iregistravus Juridiniq asmenq registre, bendroves vadovas
pf,atuose nustattra tvarka turi praneSti akcininkams apie naujq materialiqjq akcijq ar
sertifikatq atsiemimo tvarkq. Akcijas ikiiq atsiemimo saugo bendrove.

72' Kiekviena reorganizuojama ar likviduojama bendrove apie parengtas
reorganizavimo ar likvidavimo s4lygas turi viesai paskelbti istatuose nurodytame dienrastyje
Eis kartus ne mazesniais kaip 30 dienq intervalais arba ne veliau kaip likus 30 dienq iki visuotinio
&cini;tu susirinkimo del bendroves reorganizavimo ar likvidavimo vien4 kart* ir pranesti
visiems kreditoriams rastu. Skelbime ar pranesime turi buti nurodyti LR Akciniq bendroviq
istatymo 63 straipsnio I dalies | , 2, 3, 8, ir 9 punktuose isvardyti duomenys ir nurodyta, kur ir kada
galima susipaiinti su sio istatymo 63 str. 2 daryjeisvardintais dokumentais.

73' Bendroves raSytiniuose ir elektroniniuose dokumentuose, kuriais pateikiami uZsakymai,
taip pat laiskuose ir bendroves interneto svetaineje (kai ja tures) turi buti nurodyti:

73.l.bendroves teisine forma ir pavadinimas;

73.2.bendroves kodas;

73.3. registras, kuriame bendrove yra lregistruota, jo adresas;

73.4. bendroves buveines adresas pagal bendroves iregistravimo pazymejim4;
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73'5' jeigu bendrovd bankrutuoja arba yra likviduojama, pries bendroves pavadinim4 turi

t&i iodis,,bankrutuoj anti,,,,,likviduoj ama,, ;

73.6. jei minimas bendroves kapitalas, turi bDti

apmoketo istatinio kapitalo dydis, o atitinkamais atvejais ir

nurodomas istatinio kapitalo dydis ir
PVM moketojo kodas.

XI. BENDROVES DOKUMBNTU IR KITOS INF'ORMACIJOS PATEIKIMAS
AKCININKAMS

74' Akcininkui ar akcijq valdytojui ra5tu pareikalavus, bendrove ne veliau kaip per 7 dienas
auo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti akcininkui susipaZinti ir (ar) pateikti bendroves
isatu metines finansinds atskaitomybes dokumentq, veiklos ataskaitq, audito iSvadq bei ataskaitq,
Yisllotinio akcininkq susirinkimq protokolq, akcininkq registracijos knygos, kitq bendroves
ao*mentts kurie turi biti viesi pagal istatymus, kopijas. Akcininkas arba akcininkq grupe, turintys ir
rdd@sdargiau kaipl/2 bendroves akcijq ir pateikg bendrovei jos nustatytos formos rasytini
lsipqeigojimq neatskleisti komercines paslapties, turi teisE susipaZinti su visais bendroves
Otft*tm'ir Li'z komercines paslapties atskleidim4 asmenys atsako istatymq nustatyta tvarka.

fdd{$es pcl4sies ribas ir turini nustato bendrovds vadovas. Apie atsisakym4 pateikti
gomus *cininkui ar akcijq valdl'tojui bendrove turi iforminti ji rastu, jeigu akcininkas to

ry* ffius d€l akcininLo paZeistos teises gauti informacij4 sprendZia teismas.

75- Bendroves dokumentai. jq kopijos akcininkams pateikiami neatlygintinai.

76- Akcininkarns pateikiamame bendroves akcininkq s4rase nurodomi pagal paskutinius
ben&uGs turimus duomenis akcininkq vardai, pavardds, juridiniq asmenq pavadinimai,
dicininkams nuosarl'b€s teise priklausandiq akcijq skaidius, akcininkq adresai korespondencijai.

XII. ISTATU PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

77'Istatq pakeitimo ir papildymo klausimus sprendZia visuotinis akcininkq susirinkimas 2/3
>rsirinkime dalyvaujandiq balsq dauguma Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo
sustatyta tvarka. Jeigu bendrol'es visq akcijq savininkas yra vienas asmuo, jo raSti5kas sprendimas
&l istatq keitimo ar papildymo prilyginamas visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimui.
Yi:uotiniam akcininkq susirinkimui priemus sprendim4 pakeisti ar papildyti istatus, suraSomas visas

Fak€isilq isaq tekstas ir po juo pasira5o visuotinio akcininkq susirinkimo igaliotas asmuo.

UAB -Raseiniq komunalines paslaugos., direktorius
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