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AKCINES BENDROVES "INVALDA"

ISTATAI

I. BENDROSIOS ~lJOSTATOS

I. Akcine bendrove "I~VALI>A" (toliau - Bendrove) yra ribotos civilines atsakomybes privatusis

juridinis asmuo, turintis ukini, finansini, organizacini savarankiškuma·

2. Savo veikloje Bendrove vadovaujasi šiais istatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos akciniu bendroviu istatymu ir kitais teises aktais.

3. Bendroves teisine forma - akcine bendrove.

4. Pagal savo prievoles Bendrove atsako tik savo turtu.

5. Bendroves veiklos laikotarpis yra neribotas.

6. Bendroves finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

7. Bendroves pavadinimas yra akcine bendrove "INVALDA".

8. Bendroves buveine yra Vilniaus m. sav. Vilniaus m. ŠeimyniškiLI g. 3.

II. BENI>ROVES VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OB.JEKTAS

9. Bendroves veiklos tikslas yra visLI akcininku interesu tenkinimas, užtikrinant nuolatini akcininkams

priklausanciu akcijLI vertes didinima. Šiuo tikslu Bendrove:

9.1. Racionalizuoja investiciju portfelio struktura·

9.2. Vykdo aktyvia investavimo ir reinvestavimo veikla·

9.3. Vykdo kontroliuojamu imoniu ukines - finansines veiklos priežiura·

10. Bendroves veiklos objektas pagal Ekonomines veiklos rušiu klasifikatoriu:

10.1. Didmenine ir komisine prekyba, išskyrus prekyba variklinemis transporto priemonemis ir

motociklais (51).

10.2. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas (65.23).

10.3. Kito, niekur kitur nepriskirto, finansinio tarpininkavimo pagalbine veikla (67.13)

10.4. Nekilnojamojo turto operacijos (70).

10.5. Kita verslo veikla (74).

10.6. Bendrove turi teise užsiimti ir kita aukšciau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja
Bendroves veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos istatymams. Veikla, kuri yra licencijuojama arba

gali buti vykdoma nustatyta tvarka, Bendrove gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

II. Bendrove turi visas civilines teises ir pareigas. jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos

istatymams.
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III. BEN()ROVES ISTATINIS KAPITALAS

12. Bendroves istatinis kapitalas yra 45 008 376 (keturiasdešimt penki milijonai aštuoni tukstanciai trys
šimtai septyniasdešimt šeši) litai.

13. Bendroves istatinis kapitalas gali buti didinamas Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatymo

nustatyta tvarka visuotinio akcininku susirinkimo sprendimu.

14. Bendroves istatinis kapitalas gali buti mažinamas Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatymo

nustatyta tvarka visuotinio akcininku susirinkimo sprendimu arba mineto istatymo nustatytais atvejais
- teismo sprendimu.

IV. AKCIJI-1 SKAICWS, JI-I NOMINALI VERTE IR AKCININKAMS SUTElKIAMOS TEISES

15. Bendroves istatinis kapitalas padalytas i 45 008 376 (keturiasdešimt penkis milijonus aštuonis

tukstancius tris šimtus septyniasdešimt šešias) paprastasias vardines akcijas.

16. Vienos akcijos nominali verte 1 (vienas) litas.

17. Bendroves akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos irašais akcininku asmenmese vertybiniu

popieriu saskaitose. Šios saskaitos tvarkomos vertybiniu popieriu rinka reglamentuojanciu teises aktu
nustatyta tvarka.

18. Akcininkai turi šias turtines teises:

18.1. Gauti Bendroves pelno dali (dividenda).

18.2. Gauti likviduojamos Bendroves turto dali.

18.3. Nemokamai gauti akciju, kai istatinis kapitalas didinamas iš Bendroves lešu, išskyrus Lietuvos

Respublikos akciniu bendroviu istatyme nustatytas išimtis.

18.4. Pirmumo teise isigyti Bendroves išleidžiamu akciju ar konvertuojamu obligacijLI, išskyrus atveji,
kai visuotinis akcininkLI susirinkimas Lietuvos Respublikos akciniLI bendroviu istatymo nustatyta

tvarka nusprendžia šia teise visiems akcininkams atšaukti.

18.5. Istatymu nustatytais budais skolinti Bendrovei.

18.6. Kitas istatymu numatytas turtines teises.

19. Akcininkai turi šias neturtines teises:

19.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkLI susirinkimuose.

19.2. Pagal akciju suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkLI susirinkimuose. Kiekviena
paprastoji vardine akcija suteikia akcininkui viena balsa visuotiniame akcininku susirinkime. išskyrus
Lietuvos Respublikos akciniLI bendroviu istatyme nustatytas išimtis. Teise balsuoti visuotiniuose

akcininku susirinkimuose gali buti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akciniLI bendroviLI
istatymo ir kitu istatymll nustatytais atvejais, taip pat kai gincijama nuosavybes teise i akcija.

19.3. Gauti Lietuvos Respublikos akcinill bendroviLI istatyme nurodyta informacija apie Bendrove·

19.4. Kreiptis i teisma su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žala, kuri kilo del Bendroves vadovo
ir valdybos nariu pareigu, nustatytLI Lietuvos Respublikos akciniu bendroviLI istatyme ir kituose
istatymuose, taip pat šiuose istatuose. nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais istatymu
numatytais atvejais.

19.5. Kitas istatymu ar Bendroves istatll numatytas neturtines teises.

20. Bendrove gali išleisti darbuotoju akciju statusa turincill paprastlULI akcijl[ emisija·
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V.BENDROVESORGANAI

21. Bendroves organai yra visuotinis akcininku susirinkimas, valdyba ir Bendroves vadovas. Stebetoju

taryba Bendroveje nesudaroma.

22. Valdyba yra kolegialus Bendroves valdymo organas. Bendroves valdyba sudaroma iš 4 (ketveriu)
nariu 4 metu laikotarpiui. Valdyba iš nariu renka valdybos pirmininka.

23. Bendrove turi vienasmeni valdymo organa - Bendroves vadova (prezidenta).

24. Visuotinio akcininku susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei kiti su visuotinio akcininku

susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susije klausimai, taip pat valdybos ir Bendroves vadovo
kompetencija, rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos ir Bendroves vadovo veikla
susije klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatymo V skirsnyje

nustatyta tvarka.

25. Sprendima išleisti obligacijas priima Bendroves valdyba.

26. Bendroves vadovas turi teise Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prokura
bendroves darbuotojams.

27. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininku susirinkimo, visuotinio akcininku
susirinkimo išrinkta audito imone turi patikrinti finansine atskaitomybe. Auditas atliekamas pagal

audita ir auditoriu darba reglamentuojancius teises aktus bei sudarytos su Bendrove sutarties salygas.

VI. BENDROVES PRANEŠiMU PASKELBIMO TVARKA

28. Bendroves valdyba, vadovas, asmenys ar institucija, prieme sprendima sušaukti visuotini akcininku
susirinkima, pateikia Bendrovei informacija ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio
akcininku susirinkimo sušaukima parengti. Pranešime apie visuotinio akcininku susirinkimo
sušaukima turi buti nurodyta: Bendroves pavadinimas, buveine ir kodas; susirinkimo data, laikas ir
vieta (adresas); susirinkimo apskaitos diena; susirinkimo darbotvarke; visuotinio akcininku
susirinkimo sušaukimo iniciatoriai; Bendroves organas, asmenys ar institucija, prieme sprendima

sušaukti visuotini akcininku susirinkima; istatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas budas, kai i
susirinkimo darbotvarke itrauktas klausimas del istatinio kapitalo sumažinimo.

29. Pranešimas apie visuotinio akcininku susirinkimo sušaukima turi buti viešai paskelbtas dienrašciuose
"Lietuvos rytas" ir "Verslo žinios" arba iteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiustas

registruotu laišku ne veliau kaip likus 30 dienu iki visuotinio akcininku susirinkimo dienos. Jeigu
visuotinis akcininku susirinkimas neivyksta, apie pakartotini akcininku susirinkima akcininkams turi

buti pranešta šiame straipsnyje nustatytu budu ne veliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio
akcininku susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcininku susirinkimas šaukiamas ne anksciau

kaip praejus 5 dienoms ir ne veliau kaip praejus 30 dienu nuo neivykusio visuotinio akcininku
susirinkimo dienos.

30. Visuotinis akcininku susirinkimas gali buti šaukiamas nesilaikant 29 straipsnyje nustatytu terminu,

jeigu visi akcininkai, kuriems priklausancios akcijos suteikia balsavimo teise, su tuo raštiškai sutinka.

31. Apie dokumentus, patvirtinancius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininku
susirinkimo sušaukima, butina informuoti susirinkimo pradžioje.

32. Ne veliau kaip likus 10 dienu iki visuotinio akcininku susirinkimo akcininkams turi buti sudaryta
galimybe susipažinti su Bendroves turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke,
iskaitant sprendimu projektus bei su visuotinio akcininku susirinkimo sušaukimo iniciatoriu pateikta

paraiška valdybai ar Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatymo 23 straipsnio 3 dalyje
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nustatytais atvejais Bendroves vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendroves vadovas ne

veliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimu projektus iteikia
akcininkui pasirašytinai ar išsiuncia registruotu laišku. Sprendimu projektuose turi buti nurodyta,
kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateike sprendimo projekto
paaiškinimus, šie turi buti prideti prie sprendimo projekto.

33. Apie sprendima sumažinti Bendroves istatini kapitala kiekvienam Bendroves kreditoriui pranešama
pasirašytinai arba registruotu laišku. Be to, šis sprendimas turi buti viešai paskelbtas dienrašciuose
"Lietuvos rytas" ir "Verslo žinios" arba apie tai turi buti pranešta kiekvienam Bendroves akcininkui

pasirašyti nai ar registruotu laišku.

34. Apie parengtas reorganizavimo salygas Bendrove skelbia viešai dienrašciuose "Lietuvos rytas" ir
"Verslo žinios" tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienu intervalais arba ne veliau kaip likus 30 dienu
iki visuotinio akcininku susirinkimo del Bendroves reorganizavimo viešai paskelbia dienrašciuose

"Lietuvos rytas" ir "Verslo žinios" viena karta ir praneša registruotu laišku visiems kreditoriams.

35. Apie sprendima pertvarkyti Bendrove viešai skelbiama dienrašciuose "Lietuvos rytas" ir "Verslo
žinios" tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienu intervalais arba viešai skelbiama dienrašciuose

"Lietuvos rytas" ir "Verslo žinios" viena karta ir pranešama raštu visiems Bendroves kreditoriams.

36. Apie Bendroves likvidavima likvidatorius viešai skelbia dienrašciuose "Lietuvos rytas" ir "Verslo
žinios" tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienu intervalais arba viešai paskelbia dienrašciuose

"Lietuvos rytas" ir "Verslo žinios" viena karta ir praneša visiems Bendroves kreditoriams raštu.

37. Kitais atvejais vieša Bendroves informacija istatymu numatytais atvejais skelbiama dienrašciuose
"Lietuvos rytas" ir "Verslo žinios" Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, akciniu bendroviu

istatymo ir kitu teises aktu nustatyta tvarka ir terminais.

VII. BENDROVES DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

38. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrove ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos

privalo sudaryti akcininkui galimybe susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šiu dokumentu: bendroves
istatu, metines finansines atskaitomybes ataskaitu, bendroves veiklos ataskaitu, auditoriaus išvadu bei
audito ataskaitu, visuotiniu akcininku susirinkimu protokolu ar kitu dokumentu, kuriais iforminti

visuotinio akcininku susirinkimo sprendimai, akcininku sarašu, valdybos nariu sarašu, kitu bendroves
dokumentu, kurie turi buti vieši pagal istatymus, taip pat valdybos posedžiu protokolu ar kitu
dokumentu, kuriais iforminti šio bendroves organo sprendimai, jei šiuose dokumentuose nera
komercines (gamybines) paslapties. Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatymo 18 straipsnio I

dalyje nurodytu dokumentu. Akcininkas arba akcininku grupe, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2
akciju ir pateike Bendrovei jos nustatytos formos rašytini isipareigojima neatskleisti komercines
(gamybines) paslapties, turi teise susipažinti su visais Bendroves dokumentais. Atsisakyma pateikti
dokumentus Bendrove turi iforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Gincus del akcininko

teises i informacija sprendžia teismas.

39. Gavus akcininko raštiška prašyma Bendroves informacija (dokumentai susi pažinimui) teikiama

akcininkui asmeniškai atvykus i Bendrove, su Bendroves atsakingu darbuotoju iš anksto sutartu laiku,
laikantis Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatyme nustatytu terminu. Už Bendroves

dokumentu ir kitos informacijos pateikima akcininkams atsakingas Bendroves vadovo paskirtas
Bendroves darbuotojas.

40. Komercine paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos istatymu nustatyta viešaja
informacija), kuriai ši statusa savo sprendimu suteikia Bendroves valdyba. Už komercines paslapties
atskleidima akcininkas arba akcininku atstovas atsako istatymu nustatyta tvarka.
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41. Tuo atveju, jei akcininkas prašo jam pateikti Bendroves dokumentu kopijas, Bendroves išlaidoms
susijusioms su šiu dokumentu dauginimu, pateikimu, sugaištu darbuotoju darbo laiku ir kitoms
išlaidoms padengti, akcininkas turi sumoketi Bendrovei atlyginima, neviršijanti dokumentu ir kitos
informacijos pateikimo išlaidu, kurias nustato ir patvirtina Bendroves vadovas. Dokumentu kopijos
išduodamos gavus akcininko rašytini prašyma ir sumokejus Bendrovei atlyginima šiame straipsnyje
nustatyta tvarka.

VIII. BENDROVES FILIAL~J IR ATSTOVYBIU STEIGI!\lO BEI.J~' VEIKLOS NtlTRAUKI!\IO TVARKA

42. Sprendimus del Bendroves filialu ir atstovybiu steigimo bei ju veiklos nutraukimo klausimus priima,
nuostatus tvirtina Bendroves valdyba, vadovaudamasi šiais istatais ir galiojanciais istatymais.

43. Bendroves filialu ir atstovybiu vadovus skiria ir juos atšaukia Bendroves valdyba.

IX. ISTAT~I KEITIMO TVARKA

44. Bendroves istatai keiciami visuotinio akcininklI susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsu

dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visu susirinkime dalyvaujancilI akcininku akciju suteikiamu balsu,
išskyrus Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatyme numatytas išimtis.

45. Visuotiniam akcininklI susirinkimui priemus sprendima pakeisti Bendroves istatus, surašomas visas

pakeistu istatu tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininku susirinkimo igaliotas asmuo.

46. Pakeistus Bendroves istatus bei sprendima juos pakeisti patvirtinancius dokumentus Bendroves
vadovas per istatymu nustatytus terminus turi pateikti juridinitI asmenu registro tvarkytojui.

47. Bendroves pakeisti istatai isigalioja tik juos iregistravus istatymu nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos juridiniu asmemI registre.

Visais kitais šiuose istatuose neaptartais klausimais Bendrove vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu

kodeksu, akciniu bendroviu istatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teises aktais.

Istatai patvirtinti du tukstanciai šeštuju metLI birželio devynioliktos dienos visuotinio akcininku
susirinkimo sprendimu.

Istatai pasirašyti du tukstanciai šeštuju metu birželio devyniolikta diena.

Prezidentas

~~
.~_~ Dac;us Suln;s'yp~-

--
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Vilniaus m. 31-asis notaro biuras
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