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UZUNNOSIOS AKCINES BENDROVES,,SENASIS TURGUS..

ISTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UZdaroji akcine bendrove ,,Senasis turgus" (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, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos (toliau
- Savivaldybe), Savivaldybes administracijos direktoriaus sprendimais, taip pat Siais istatais.
2. Bendroves teisine forma - uZdaroji akcine bendrove.
3. Bendroves veiklos laikotarpis - neribotas.
4. Bendroves finansiniai metai - sausio I d.-gruodZio 3l d.

II. BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS
5. Bendroves veiklos tikslas yra pelno gavimas teikiant paslaugas fiziniams ir juridiniams
asmenims, racionalus Bendroves turto bei kiq i5tekliq naudojimas, kad nebiitq paZeisti akcininkq
turtiniai interesai. Bendroves veiklos objektas yra paslaugq teikimas, prekybines irangos nuom4
didmenine ir ma-frnenine prekyba, turgaus prekybos administravimas, gamyba, tarpininkavimas,
nekilnojamojo turto operacijos, sandeliavimas ir transportui btdingq paslaugq veikla.
6. Bendrove gali uZsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprie5tarauja Lietuvos Respublikos teises

aktams. Licencijuojam4 veiklq Bendrove gali vykdyti

tik gavusi atitinkamas licencijas.

III. BENDROVES ISTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTE,
AKCIJU SKAIdIUS IR SUTEIKIAMOS TEISES

7. Bendroves istatinis kapitalas yra 1731 880,00 EUR (vienas milijonas septyni

Simtai

trisde5imt vienas tlkstantis aStuoni Simtai a5tuoniasde5imt eury, 00 cQ.
8. Bendroves istatinis kapitalas padalytas i 5 972 000 vnt. (penkis milijonus devynis Simtus
septyniasdesimt du ttikstandius) paprastqiq vardinitl akctj q.
9. Bendroves akcijos nominali verte yra 0,29 EUR (nulis eury, 29 ct).
10. Bendroves akcijos yra nematerialios.
11. Kiekviena visiSkai apmoketa akcija j4 turindiam akcininkui Bendroves visuotiniame
akcininkq susirinkime suteikia vien4 bals4.
12. Bendroves akcininkq teibes ir pareigas nustato Akciniq bendroviq istatymas ir kiti Lietuvos
Respublikos teises aktai.

IV. BENDRO\TES VALDYMAS
13. Bendrovds organai:
1

3.

l. visuotinis akcininkq

susirinkimas;

13.2. vadovas (direktorius) vienasmenis Bendroves valdymo organas. Bendroves
santykiuose su kitais asmenimis Bendroves vardu vienvaldi5kai veikia Bendroves vadovas.
Bendroves vadovo kompetencrja, jo rinkimo, atSaukimo bei atsistatydinimo tvarka nesiskiria nuo
nustatytosios Akciniq bendroviq istatyme, Bendroves istatuose, kituose galiojandiuose teises aktuose.

L

ir stebetojq taryba nesudaroma.
15. Visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencija, jo suSaukimo tvarka nesiskiria nuo
nurodytosios Akciniq bendroviq istatyme.
16. Jeigu bendroves visq akcijq savininkas yra vienas asmuo, jo ra5ti5ki sprendimai
prilyginami visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimams.
17. Be Akciniq bendroviq istatyme priskirtos kompetencijos Bendrovds vadovas taip pat:
17.1. priima sprendimus del paramos teikimo;
17.2. priima sprendimus del paskolos (kredito) emimo, gavus visuotinio akcininkq
susirinkimo pritarim4;
17.3. priima sprendimus del ikainiq ir tarifq uZ Bendroves teikiamas atlygintinas paslaugas
nustatym4, iSskyrus, kai juos istatymq nustatyta tvarka nustato kita institucija ar kitais Lietuvos
14. Bendroveje valdyba

Respublikos teises aktq numatytais atvejais;
17.4. svarsto ir tvirtina Bendroves veiklos strategij4, analizuoja

ir vertina informacij4 apie
bendroves veiklos strategijos igyvendinim4, Siq informacij4 teikia visuotiniam akcininkq
susirinkimui.
18. Bendrovds vadovas taip pat atlieka Akciniq bendroviq istatyme valdybai priskirtas
funkcijas, i5skyrus Akciniq bendroviq istatyme ir Bendroves istatuose nustatytas i5imtis.
19. Bendrovds vadovas prieS priimdamas 19.1-19.4 punktuose nurodytus sprendimus, turi
gauti Bendroves visuotinio akcininkq susirinkimo pritarim4:
19.1. del ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip 15 000,00 EUR (penkiolika
tlkstandiq eury, 00 ct), investavimo, perleidimo (skaidiuojama atskirai kiekvienai sandorio r[Siai);
19.2. del ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip 15 000,00 EUR (penkiolika
t[kstandiq eurq, 00 ct), ikeitimo ir hipotekos (skaidiuojama bendra sandoriq suma);
19.3. del kitq asmenq prievoliq, kuriq suma didesne kaip 15 000,00 EUR (penkiolika
t[kstandiq eury, 00 ct), ivykdymo laidavimo ar garantavimo;
19.4. del ilgalaikio turto isigijimo uZ kain4, didesng kaip 40 000,00 EUR (keturiasdeSimt
tDkstandiq eurq, 00 ct).

V. BENDROVES PRANESIMU SKELBIMO TVARKA
20. Kai Bendrovds praneSimai turi buti paskelbti viesai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nusta$rta tvarka Juridiniq asmenq registro tvarkytojo leidZiamame elektroniniame
leidinyje vieSiems pranesimams skelbti.
21. Kiti Bendrovds praneSimai akcininkui (-ams) ir kitiems asmenims siundiami
registruotu lai5ku arba iteikiami pasiraSytinai. Skubls prane5imai gali bDti perduoti elektroniniq
rySiq priemondmis, originalai nedelsiant i5siundiami adresatui registruotu lai5ku ar iteikiami

pasiraSytinai.

22. Akcininkui (-ams) prane5imai yra siundiami Bendroves vertybiniq popieriq apskaitos
dokumentuose nurodytu adresu.
23. Ut prane5imq i5siuntimE ar jq iteikim4 laiku atsako Bendrovds vadovas.

VI. BENDROVES DOKT]MENTU IR INT'ORMACIJOS PATEIKIMO AKCINIIIKAMS

TVARKA
24. Akcininko raSti5ku 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
Bendrovds vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Siq dokumentq kopijos
akcininkui gali bfti siundiamos registruotu lai5ku arba iteikiamos pasiraSytinai.
25. Akcininkas arba akcininkq grupe, turintys ar valdantys daugiau kaip ll2 akcrj,+ ir pateikg
Bendrovei jos nustatytos formos raSytini lsipareigojim4 neatskleisti komercinds (gamybines)

ir konfidencialios informacijos, turi teisg susipaZinti su visais Bendroves dokumentais.
igojimo formq nustato Bendroves vadovas.
26. Bendroves dokumentai, jq kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama
neatlygintinai.
;ies

VII. BENDROVES F'ILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMAS IR VEIKLOS
NUTRAUKIMAS
27. Bendrove turi teisg steigti filialus

ir

atstovybes Lietuvos Respublikoje

ir

uZsienio

valstybese.
28. Sprendimus del Bendroves frlialq ir atstovybiq steigimo bei jq veiklos nutraukimo priima
Bendroves vadovas, gavus visuotinio akcininkq susirinkimo pritarim4. Filialai ir atstovybes veikia
pagal Bendroves vadovo patvirtintus nuostatus.
29. Filialui ar atstovybems vadovauja filialo ar atstovybds vadovas direktorius. Filialq ir
atstovybiq vadovus skiria ir at5aukia Bendroves vadovas, gavus visuotinio akcininkq susirinkimo

-

VIII. BENDROVES ISTATV KEITIMO TVARKA
30. Bendroves istatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akciniq bendroviq istatyme.

Sie istatai

pasira5yti

20

20. m.

rugseio

ll

d.

lgaliotas asmuo

Laikinai einantis Bendroves
generalinio direktoriaus pareigas.
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