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AKCINES BENDRovES
PASLAUGOS"
KOMUNALINES
,,DIDZIASALIO
ISTATAT

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

UZdaroji akcine bendrove,,DidZiasalio komunalines paslaugos" (toliau - bendrove) yra
ribotos civilines atsakomybes privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu (toliau - Akciniq
bendroviq istatymas), kitais Lietuvos Respublikos teises aktais, taip pat Siais istatais.
2. Bendroves teisine forma - uZdaroji akcine bendrove.
3. Bendroves veiklos laikotarpis neribotas.
4. Bendroves finansiniai metai nuo sausio 1 d. iki gruodZio
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II SKYRIUS
BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS
0
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5. Bendroves veiklos tikslai:
5.1. Silumos energijos gamyba ir tiekimas;
5.2. karSto vandens ruo5imas ir tiekimas;
5.3. geriamojo vandens ruo5imas ir tiekimas;
5.4. vandens surinkimas ir nuotekq valymas;
5.5. kitq komunaliniq paslaugq teikimas;
5.6. nekilnojamojo turto tvarkymas uZ atlygi arba pagal sutartis.
Bendrove gali uZsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieStarauja Lietuvos Respublikos teises
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aktams.

III

SKYRIUS
BENDROVES ISTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTE,
AKCIJU SKAIEIUS IR SUTEIKIAMOS TEISES

|

Bendroves istatinis kapitalas yra 962 966,50 Eur (vienas milijonas devyni Simtai
SesiasdeSimt du tukstandiai devyni Simtai SesiasdeSimt SeSi eurai 50 centq).
7: Bendroves istatinis kapitalas padalytas 676885 (Se5is Simtus septyniasde5imt Se5is
t[kstandius aStuonis Simtus aStuoniasdesimt penkias) paprast4sias vardines akcijas. Visos akcijos
nuosavybes teise priklauso Ignalinos rajono savivaldybei.
8. Bendroves akcijos nominali verte yra 2,90 Er.rr (du eurai 90 centq).
9. Bendroves akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visi5kai apmoketa akcija j4 turindiam akcininkui bendroves visuotiniame
akcininkq susirinkime suteikia vien4 bals4.
I L Bendroves akcininkq teises ir pareigas nustato Akciniq bendroviq istatymas ir kiti
Lietuvos Respublikos istatymai.
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IV SKYRIUS
BENDROVES VALDYMAS
12. Bendroves valdymo organai:

12.1. visuotinis akcininkq susirinkimas;
12.2. vienasmenis valdymo organas - bendroves vadovas (direktorius).
13. Visuotinis akcininkq susirinkimas yra auk5diausias bendroves valdymo organas.
14. Stebetojq taryba ir valdyba bendroveje nesudaromos. Bendroves, kurioje nesudaroma nei

valdyba, nei stebetojq taryba, vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus Akciniq
bendroviq istatymo 32 straipsnio 1 dalies I punkte.
15. Stebetojq tarybai nustatytos funkcijos kitq bendroves valdymo organrl kompetencijai

nepriskiriamos.
16. Valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas, teises ir pareigas atlieka bendroves vadovas,
i5skyrus Akciniq bendroviq istatymo nustatytas iSimtis.
17. Bendrovds valdymo organai privalo veikti tik bendroves ir jos akcininkq naudai.
Bendroves vadovas neturi teises priimti sprendimq ar atlikti kitq veiksmq, kurie paLetdLia bendroves
istatus ar yru prie5ingi istatuose nurodytiems bendroves veiklos tikslams, akivaizdLiai nuostolingi ar
ekonomiSkai nenaudingi bendrovei.
18. Visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencija, jo su5aukimo tvarka, taip pat bendroves
vadovo kompetenctja, jo rinkimq ir at5aukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytqjq Akciniq bendroviq
lstatyme. Jeigu visq bendroves akcijq savininkas yra vienas asmuo, jo raSti5ki sprendimai prilyginami
visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS
BENDROVES VADOVO SKYRIMO TR ATSAUKIMO TVARKA
19. Bendroves vadovas - direktorius - yra vienasmenis bendroves valdymo organas. Jis
organizuoja kasdiening bendroves veikl4, priima i darb4 ir atleidlia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su
jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendroves vadovas savo veikloje vadovaujasi
istatymais, kitais teises aktais, bendroves istatais. visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimais ir
pareiginiais nuostatais. Bendroves vadov4 renka ir atSaukia bei atleidZia i5 pareigq, nustato jo atlygi,
tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ji ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkq susirinkimas.
20. Bendroves vadovas turi buti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis.
Bendroves vadovu negali buti asmuo, kuris pagal teises aktus neturi teises eiti tokiqpareigq. Bendroves
vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo i5rinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta
kitaip. Darbo sutarti su bendroves vadovu bendroves vardu pasira5o visuotinio akcininkrl susirinkimo
igaliotas asmuo. Darbo gindai tarp bendrovds vadovo ir bendroves nagrinejami teisme.
21. Bendroves vadovas priimamas jdarb4 5 metq kadencijai. Tas pats asmuo direktoriumi gali
b[ti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas i5 eiles. Pasibaigus pirmajai kadencijai, vadovas gali b[ti
renkamas antrajai 5 metq kadencijai, atsiZvelgiant i tai, ar bendroves vadovo pirmosios kadencijos
laikotarpiu bendrove pasieke visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendroves pasiektq rezultatq atitiktis
nustatytiems veiklos tikslams veftinama savivaldybes tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai
kadencijai, vadovas yra at5aukiamas i5 pareigq. Sprendim4 del bendroves vadovo at5aukimo ir darbo
sutarties nutraukimo priima visuotinis akcininkq susirinkimas. Kitus klausimus, susijusius su bendrovds
vadovo priemimu j darb4, nustato Lietuvos Respublikos akcinir"l bendroviq istatymas.

VI SKYRIUS
BENDROVES

PRANrstltg SKELBIMO TVARKA

22. Kai bendroves praneSimai turi buti skelbiami viesai, jie skelbiami Vf Registrq centro
leidZiamame elektroniniame leidinyje,,Juridiniq asmenq vie5i praneSimai".
23. Kiti bendrovds prane5imai akcininkams ir kitiems asmenims siundiami registruotu lai5ku
arba iteikiami pasira5ytinai. Skubus prane5imai gali blti perduoti elektroninemis rySio priemonemis,
originalai nedelsiant iSsiundiami adresatui registruotu laiSku ar iteikiami pasira5ytinai.
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24. Akcininkams pranesimai yra siundiami

bendroves vertybiniq popieriq apskaitos

dokumentuose nurodytu adresu.

25.U?prane5imq iSsiuntim4

ar

jq iteikim4laiku

atsako bendroves vadovas.

VII SKYRIUS
BENDROVES DOKUMENTV IR INFORMACIJOS PATEIKIMO
AKCININKAMS TVARKA
26. Akcininko ra5ytiniu reikalavimu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo
dienos bendroves dokumentai, nesusijg su bendroves komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia
informacija, akcininkui pateikiami susipaZinti bendroves darbo valandomis jos buveineje ar kitoje
bendroves vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Si.l dokumentq kopijos
akcininkui gali bDti siundiamos registruotu lai5ku arba iteikiamos pasira5ytinai.
27.
Akcininkas turi teisg susipaZinti su visais bendroves dokumentais. Bendrove gali atsisakyti sudaryti
akcininkui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti dokumentq, susijusiq su bendroves komercine (gamybine)
paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, iSskyrus atvejus, kai bendroves informacija akcininkui
bltina igyvendinti kituose teises aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas uZtikrina
tokios informacijos konfidencialum4. Bendrove privalo sudaryti akcininkui galimybg susipaZinti su kita
bendroves informacija ir (ar) pateikti dokumentq kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, iskaitant
informacij4 ir dokumentus, susijusius su bendroves komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia
informacija, akcininkui bfitini 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 tapatybes. Atsisakym4
sudaryti akcininkui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti dokumentq kopijas bendrove turi iforminti ra5tu,
jeigu akcininkas to pareikalauja.
28. Bendroves dokumentai, jq kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama
neatlygintinai.

VIII SKYRIUS
BENDROVES FILIALV IR ATSTOVYBIU STEIGIMAS
IR VEIKI,OS NUTRAUKIMAS
29. Bendrove turi teisg steigti filialus

ir

atstovybes Lietuvos Respublikoje

ir

uZsienio

valstybese.

30. Sprendim4 steigti bendroves filialus ir atstovybes, nutraukti jq veikl4, skini ir at5aukti
bendroves filialq ir atstolybiq vadovus priima, taip pat filialq ir atstovybiq nuostatus tvirtina bendroves
vadovas, vadovaudamasis teises aktais ir gavgs visuotinio akcininkq susirinkimo pritarim4.

IX SKYRIUS
BENDROVES ISTATU KEITIMO TVARKA
31. Bendroves istatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akciniq bendroviq istatyme.

UAB,,DidZiasalio komunalines paslaugos"
vyr. inZinierius, vykdantis direktoriaus funkcij

as

Arwdas Keturka

2442t3
(data)

til

i3f,f,fiillll
PASTAUGOS;

\-.t

b

