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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansq ministro
2021 m. balandZio 27 d. isakymu Nr. lK- 144
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AKCINES BENDROVES
GIRAITES GINKLUOTES GAMYKLOS
ISTATAI

I
I
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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

Bendroves pavadinimas yra akcind bendrove Giraites ginkluotes gamykla (toliau

-

Bendrovd).
2. Bendrove yra pagal Lietuvos Respublikos istatymus neribotam laikui isteigtas ribotos
civilinds atsakomybes privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu ir kitais teises
aktais. reglamentuojandiais akciniq bendroviq veikl4, bei Siais istatais.
3. Bendroves teisine forma - akcine bendrove.
4. Bendroves finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II SKYRIUS
BENDROVES VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAI
5. Bendroves veiklos tikslas - socialiai atsakingai pletoti fiking ir komercing veikl4,
racionaliai naudojant Bendrovds leSas ir siekiant naudos Bendrovei ir Bendroves akcininkams.
6. Bendroves veiklos objektai:
6.1. Saudmenq gamyba;
6.2. metalq apdorojimas ir dengimas, mechaninis apdirbimas (metalo kalimas, presavimas.
Stampavimas ir profi liavimas);
6.3. bendroji mechanine technologija;
6.4. technikos mokslq tiriamieji ir taikomieji darbai;
6.5. medZiagq ir produkcijos bandymai ir analize.
7. Bendrove turi teisg verstis veikla, neprieStaraujandia jos veiklos tikslui ir Lietuvos
Respublikos istatymams.

III

SKYRIUS

BENDROVES ISTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS
8. Bendroves istatinis kapitalas yra 6 236 593,92 euro (SeSi milijonai du Simtai trisde5imt
t[kstandiai penki Simtai devyniasdeSimt trys eurai devyniasdeSimt du centai).
9. Bendroves istatinis kapitalas padalytas i 215 352 (du Simtus penkiolika tlkstandiq tris
Simtus penkiasde5imt dvi) paprast4sias vardines nematerialiqsias akcijas. Vienos tokios akcijos
nominalioji verte yra28,96 euro (dvideSimt aStuoni eurai devyniasde5imt SeSi centai).
10. Bendrove i5leidZia vienos klases akcijas - paprastqsias vardines nemateriali4sias akci-jas.
Bendrov6s akcijos yra hksuojamos ira5ais Bendroves akcininkq asmeninese vertybiniq popieriq
sqskaitose, kurias Bendrove tvarko vertybiniq popieriq s4skaitq tvarkym4 reglamentuojandiq teises
aktq nustatyta tvarka.
SeSi

IV SKYRIUS
AKCININKAI IR AKCININKU TEISES

l.

I
Bendrovds akcininkai turi istatymuose,
nustatytas turtines ir neturtines teises.

kituose teises aktuose

ir

Siuose istatuose

d.

ll. Bendr.'rres raldrmo organai sudaro tinkamas s4lygas igyvendinti Bendroves akcininkq
V SKYRIUS
BENDROVES VALDYMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROVES ORGANAI
organai:
risntinis akcininkq susirinkimas;
l3 1- ra$ta - kolegialus valdymo organas;
l-ii- Bendrovds vadovas - Bendroves direktorius
BendmoYes rzdovas).
I -: - Bendror-€s
I -l- I -

- vienasmenis valdymo

organas (toliau

-

ANTRASIS SKIRSNIS
VISUOTINIS AKCININKU SUSIRINKIMAS
\'isuotinis akcininkq susirinkimas turi iSimting teisg:
. keisti Bendroves istatus, iSskyrus Akciniq bendroviq istatyme nustatytas iSimtis:
l-1.2. keisti Bendroves buveing;
14.3. rinkti valdybos narius;
14.4. at5aukti valdyb4 ar jos narius;
14.5. rinkti ir at5aukti auditoriq ar audito imong metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio auditui
atlikti. nustatlti audito paslaugq apmokejimo sqlygas;
14.6. nustatyti Bendroves iSleidZiamq akcijq klasg. skaidiq, nominali4j4 vertg ir minimali4
I -1.

I -1.1

emisijos kainq;
14.7. priimti sprendimq konvertuoti Bendrovds vienos klases akcijas i kitos klases akcijas.
tvirti nti akc ij q konvertavimo tvarko s apraS4;
14.8. priimti sprendim4 keisti Bendrovds iSleistq tos padios klases akcijq skaidiq ir akcijos
nominali4j4 vertQ, nekeidiant istatinio kapitalo dydZio;
14.9. tvirtinti metiniq finansiniq ataskaitq rinkini,
14.10. priimti sprendim4 del pelno (nuostoliq) paskirstymo;
14.11. priimti sprendim4 del rezervq sudarymo, naudojimo, sumaZinimo ir naikinimo:
14.12. tvirtinti tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkini, sudaryt4 siekiant priimti sprendim4 del
dividendq uZ trumpesni negu finansiniai metai laikotarpi skyrimo;
14.13. priimti sprendim4 del dividendq uZ trumpesni negu finansiniai metai laikotarpi
skyrimo:
14.14. priimti sprendim4 iSleisti konvertuojam4sias obligacijas;
14.15. priimti sprendim4 at5aukti visiems akcininkams pirmumo teisg isigyi konkredios
emi sij os bendroves akcij q ar konvertuoj amqj q obli gacij q ;
14.16. priimti sprendim4 padidinti istatini kapital4;
14.17. priimti sprendimq sumaZinti istatini kapitalq, iSskyrus Akciniq bendroviq istatyme
nustatytas iSimtis:
14.18. priimti sprendim4 Bendrovei isigyti savq akcijq;

14.19. priimti sprendim4

del

Bendroves reorganizavimo

ar atskyrimo ir

patvirtinti

reorganizavimo ar atskyrimo sElygas, iSskyrus Akciniq bendroviq istatyme nustatytas iSimtis:
14.20. priimti sprendim4 pertvarkyti Bendrovg;
14.21. priimti sprendimus del Bendrovds restrukt[rizavimo Lietuvos Respublikos juridiniq
asmenq nemokumo istatymo nustatytais atvejais;
14.22. priimti sprendim4 likviduoti Bendrovg, atSaukti Bendrovds likvidavim4. iSskyrus
Akciniq bendroviq istatyme nustatytas i5imtis;

14.23.

rinkti ir at5aukti Bendrovds likvidatoriq, i5skyrus Akciniq bendroviq istatyme

iarrlrs.

\-rsrctinis akcininkq susirinkimas neturi teises pavesti kitiems Bendroves

organams

ai priskirtq klausimq.
Bcndroves visuotinis akcininkq susirinkimas Saukiamas, organizuojamas ir priimami
rzdovaujantis Akciniq bendroviq istatymu. Jeigu Bendroves visq akcijq savininkas yra
m, jo raiytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimams.

ryaencij

TREEIASIS SKIRSNIS
VALDYBA

-.

\'aldyb4 sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius 4 (ketveriems) metams renka
':i-r-,:----s alicininkq susirinkimas. Valdyba ir jos nariai savo veikl4 pradeda ir baigia Akciniq
EL--.'.:.r istatl'mo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka ir terminais.
.8. \'aldybos nariai turi atitikti Siq istatq l9 punkte nustatytus reikalavimus.
,9. \'aldybos nariu negali blti:
i 9. l. Bendrovds vadovas;
19.1. asmuo. kuris pagal teises aktus neturi teises eiti Siq pareigq;
19.3. auditorius ar audito imones darbuotojas. dalyvaujantis ir (ar) dalyvavgs atliekant
*::ir.-rves finansiniq ataskaitq rinkinio audit4. nuo kurio atlikimo nepraejo 2 (dveji) metai. su
finansiniq ataskaitq rinkinio audito.
'-ju.'r sudarvta sutartis del Bendroves jiems
10. Su Valdybos nariais prieS
pradedant eiti pareigas sudaromos sutartys del veiklos
'.:-J1boje. kuriose nustatomos jq teises (iskaitant teisg
iatlygi uZ veikl4 valdyboje, jeigu priimamas
=:rendimas moketi toki atlygi), pareigos ir atsakomybe. Sutardiq del veiklos valdyboje s4l1'gas
:lstato visuotinis akcininkq susirinkimas.
21. Valdyba i5 savo nariq renka valdybos pirminink4.
22. Jeigu valdyba at5aukiama, atsistatydina ar del kitq prieZasdiq nustoja eiti pareigas
:esibaigus kadencijai, nauja valdyba renkama naujam valdybos kadencijos laikotarpiui. Par.ieniai
r aldr bos nariai renkami tik iki veikiandios valdybos kadencijos pabaigos.
23. Valdybos narys gali atsistatydinti i5 pareigq jo kadencijai nesibaigus, apie tai rle veliau
kaip prie5 l4 (keturiolika) dienq raStu ispejgs Bendrovg istatymq nustatyta tvarka.
24. Yaldybos kompetencija, sprendimq pridmimo, valdybos nariq rinkimo ir atSaukimo
-

tvarka nustatyta Akciniq bendroviq istatyme,
istatuose ir valdybos darbo reglamente.
25. Valdyba svarsto ir tvirtina:

jo

igyvendinamuosiuose teisds aktuose. Siuose

l. Bendrov6s veiklos strategijq;
25.2. Bendrovds metini praneSimq;
25.3. Bendrovds tarpini praneSim4;
25.4. Bendrovds valdymo struktlr4 ir darbuotojq pareigybiq s4ra5us;
25.5. pareigybir+, i kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, s4raSus;
25.6. Bendrovds filialq ir atstovybiq nuostatus.
26. Valdyba renka ir at5aukia Bendrovds vadovq, nustato jo atlygi, kitas darbo sutarties
s4l1,gas. tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ji ir skiria jam nuobaudas.
27. Valdyba nustato infbrmacijq, kuri laikoma Bendrovds komercine (gamybine) paslaptimi
ir konf-rdencialia intbrmacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia infbrmacija negali
blti laikoma informacija, kuri pagal Akciniq bendroviq istatym4 ir kitus istatymus turi b[ti r ie5a.
28. Valdyba priima:
28.1 . sprendimus Bendrovei tapti kitq juridiniq asmenll steigeja, dalyve;
28.2. sprendimus steigti Bendrovds filialus ir atstovybes;
28.3. sprendimus del ilgalaikio turto, kurio balansind vertd didesne kaip 1/20 Bendrores
istatinio kapitalo, investavimo. perleidimo. nuomos (skaidiuojama atskirai kiekvienai sandorio
25.

r[5iai):
28.4. sprendimus del ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip ll20 Bendrords
istatinio kapitalo, ikeitimo ir hipotekos (skaidiuojama bendra sandoriq suma);

-

:::3:rdimus del kitq asmenq prievoliq, kuriq suma didesne kaip l/20 Bendroves

'

. . ir

vkdymo laidavimo ar garantavimo:

.::endimus isigyti ilgalaikio turto uZ kain4. didesng kaip l/20 Bendroves
istatinio
-\:rus \ isuotinio akcininkq susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus
-:.ld1ba. prie5 priimdama sprendim4 investuoti leSas ar

kit4 turtq i kit4 juridini asmeni.
praneSti kreditoriams. su kuriais Bendrovd yra neatsiskaidiusi p". nuitotytq termin4.
isiskolinimo suma Siems kreditoriams yra didesne kaip 1120 Bendroves
istatinio
Valdyba analizuoja ir vertina Bendroves vadovo pateikt4:

l. informacij4 apie Bendroves veiklos organizavim4;
i0.2. informacijq apie Bendroves finansing bUklg;
30.3. informaciiq apie Bendroves [kines veiklos rezultatus, pajamq ir iSlaidq sqmatas,
rcrorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
30.4. Bendroves metiniq finansiniq ataskaitq rinkini, pelno (nuostoliq) paskirstymo projekt4
i tatu su atsiliepimais ir pasiulymais del jq bei Bendroves metiniu p.ur"ii*u teikia visuotiniam

&ininkq

susirinkimui;

30.5' sprendimo del dividendq uZ trumpesni negu finansiniai metai laikotarpi skyrimo
pojelctq ir jam priimti sudarytq tarpiniq finansiniq ataskait[ rinkini, kuriuos kartu su atsiiiepimais
ir
pasifilymais del jq bei Bendrovds tarpiniu prane5imu teikia visuotiniam akcininkq susirinkimui.
31. Valdyba atsako uZ visuotiniq akcininkq susirinkimq su5aukim4 ir rengimq laiku.
32. Bendroves valdyba atlieka Sias prieZitiros funkcijas:
32.1. priima sprendimus del sandoriq su susijusiomis salimis;

32.2. priZi0ri Bendroves vadovo veikl4, teikia visuotiniam akcininkq susirinkimui
asiliepimus ir pasi[lymus del Bendroves vadovo veiklos;
32'3. svarsto, ar Bendrov€s vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrove dirba nuostolingai;
32.4- teikia si[lymus Bendroves vadovui at5aukti jo sprendimus, kurie prieStarauia
istatymams ir kitiems teises aktams, Siems istatams, visuotinio akcininkq susirinkimo ur u'atayUot

sprendimams;

32.5. sprendZia kitus Siuose istatuose, taip pat visuotinio akcininkq susirinkimo
sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus Bendroves ir Bendroves vadovo veiklos prieZitros
klausimus.

33. valdybos nariai privalo saugoti Bendrovds komercines

(gamybines) paslaptis,

konfi denciali4 informacij 4, kurias suzinojo b[dami valdybos nariais.
34. Valdybos posedZio Saukimo iniciatyvos teisg turi kiekvienas valdybos narys.

35. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi vien4 bals4. dalsams
,,u2" ir ,,prieS..
pasiskirsdius po lygiai, sprendim4 lemia valdybos pirmininko balsas.
36. Valdybos narys savo valiq uL ar prie5 balsuojam4 sprendim4, su kurio projektu jis
susipaZings,
gali prane5ti balsuodamas i5 anksto raStu ar elektroniniq rySiq priemonem"is, jeigu
uZtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti baliavusio asmens tupatytg.37. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posedis laikomas
ivykusiu, kai jame dalyvauja ne
maliaukaip 213 valdybos nariq. I5 anksto balsavg valdybos nariai laikomi dalyvaujandiais poseiyje.
valdybos sprendimas yra priimtas, kai uZ ji gauta daugiau balsq negu pries.
38. Valdybos narys neturi teisds balsuoti, kai valdybot poieayle sprendZiamas su jo veikla
valdyboje susijgs ar jo atsakomybes klausimas. Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu
{veju valdyba sprendZia del valdybos nario nuSalinimo nuo balsavimo priimani" sprendimq
konkrediu klausimu.

-

-

39. Valdyba

i

kiekvien4 savo posedi turi pakviesti Bendroves vadov4

galimybes susipaZinti su informacija darbotvarkes klausimais.
40. Valdybos posedZiai turi blti protokoluojami.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ir

sudary.ti jam

BENDROVES VADOVAS
41. Bendrov0s vadovu turi b[ti fizinis asmuo. Bendrovds vadovu negali biiti asmuo, kuris
I
l^gut teisds aktus neturi teises eiti tokiq pareigrl.
'
42. Bendrovds vadov4 renka ir at5aukia bei atleidZia i5 pareigq, nustato jo atlygi, tvirtina

pareiginius nuostatus. skatina ji ir skiria jam nuobaudas valdyba. Bendroves vadovas pradeda eiti
pareigas nuo jo iSrinkimo dienos. jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.
43. Su Bendroves vadow sudaroma darbo sutartis. Sutarti su Bendrovds vadovu Bendrovds
vardu pasira5o valdybos pirmininkas ar kitas valdybos igaliotas valdybos narys. Valdybai priemus
sprendimq at5autiti Bendroves vadovq su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo gindai tarp
Bendroves vadovo ir Bendroves nagrinejami teisme.
44. Bendrov6s vadovas turi teisg atsistatydinti raStu pateikdamas atsistatydinimo pranesim4
valdybai. Valdyba sprendim4 atSaukti Bendroves vadov4 turi priimti per 15 (penkiolika) dienq nuo
atsistatydinimo prane5imo gavimo dienos. Jeigu valdyba nepriima sprendimo at5aukti Bendroves
vadov4, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia 16 (Se5iolikt4) dienq nuo atsistatydinimo
praneSimo gavimo dienos.
45. Apie Bendroves vadovo i5rinkimq at5aukimq, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigim4
kitais pagrindais, valdybos igaliotas asmuo ne vdliau kaip per 5 dienas privalo praneSti Juridiniq
asmenq registro tvarkytojui. Jeigu valdyba nepriima sprendimo at5aukti atsistatydinimo praneSim4
pateikusi Bendrovds vadov4, apie darbo sutarties su juo pasibaigim4 Juridiniq asmenq registro
tvarkytojui prane5a atsistatydings Bendroves vadovas, pateikdamas dokumentus, kuriais
patvirtinamas atsistatydinimo praneSimo pateikimas valdybai.
46. Bendrovds vadovas savo veikloje vadovaujasi istatymais, kitais teises aktais, Siais
istatais, visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir savo pareiginiais

47. Bendrovds vadovas organizuoja kasdieng Bendroves veikl4, priima i darb4 ir atleidZia
darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas.
48. Bendrovds vadovas veikia Bendroves vardu ir turi teisg vienvaldiSkai sudaryti sandorius,
iSskyrus atvejus, kai pagal Siq istatq 28.3-28.6 papunkdius reikalingas valdybos sprendimas. '.
49. Bendroves vadovas privalo saugoti Bendroves komercines (gamybines) paslaptis,
konfidenciali4 informacij4, kurias suZinojo eidamas Sias pareigas.
50. Bendroves vadovas atsako uZ:
50.1. Bendrovds veiklos organizavim4 ir jos tikslq igyvendinim4;

50.2. metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4 ir Bendrovds metinio praneSimo

50.3. atlygio politikos projekto parengim4;
50.4. atlygio ataskaitos projekto parengimq;
50.5. sprendimo del dividendq uZ trumpesni negu finansiniai metai laikotarpi skyrimo
projekto parengim4, tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4 ir tarpinio prane5imo parengim4
sprendimui del dividendq uZ trumpesni negu finansiniai metai laikotarpi skyrimo priimti. Tarpiniam
prane5imui mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos imoniq finansines atskaitomybes
istatymo nuostatos, reglamentuojandios metinio prane5imo rengimq ir skelbimq;
50.6. sutarties su auditoriumi ar audito imone sudarym4, kai auditas privalomas pagal
istatymus ar Siuos istatus;
50.7. informacijos ir dokumentq pateikim4 visuotiniam akcininkq susirinkimui ir valdybai
Akciniq bendroviq istatymo nustatytais atvejais ar jq praSymu;
50.8. Bendroves dokumentq ir duomenq pateikim4 Juridiniq asmenq registro tvarkytojui;
50.9. Bendrovds dokumentq pateikim4 Lietuvos bankui ir Centriniam venybiniq popieriq
depozitoriumui;
50.10. Akciniq bendroviq istatyme nustatytos informacijos vie54 paskelbim4 Siuose istatuose
nurodytame Saltinyje;
50.11. prane5imE akcininkams ir valdybai apie svarbiausius ivykius, turindius reik5mes
Bendroves veiklai;

50.12. kitq Akciniq bendroviq istatyme ir kituose istatymuose bei teises aktuose, Siuose
ir Bendrov6s vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytq pareigq vykdym4.

51. Bendrovds vadovas turi uZtikrinti, kad auditoriui bltq pateikti visi sutartyje su
iumi ar audito imone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovds dokumentai.

VI SKYRIUS
BENDROVES PRANESIVIq SKELBIMO TVARKA
52. Kai Bendrovds praneSimai turi b[ti paskelbti vieSai, jie Lietuvos Respublikos
Vyriausy'bes nustat)1a tvarka skelbiami Juridiniq asmenq registro tvarkytojo leidZiamame
elektroniniame leidinlje. skirtame juridiniq asmenq vie5iems praneSimams skelbti.
53. Kiti Bendrovds praneSimai siundiami registruotuoju pa5tu arba iteikiami pasira5ytinai bei
skelbiami. jei reikia. Bendrovds interneto svetaineje.
54.lJZ prane5imq iSsiuntimq ar pristatym4, paskelbimq laiku atsako Bendrovds vadovas.

VII SKYRIUS
BENDROVES DOKUMENTV IR INFORMACIJOS PATEIKIMO BENDROVES
AKCININKAMS TVARKA
55. Akcininkui ra5tu pareikalavus, Bendrove ne veliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo
reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybE susipaZinti ir (ar) pateikti Siq
istatq. metiniq ir tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq, Bendroves metiniq ir tarpiniq praneSimq.
auditoriaus iSvadq ir finansiniq ataskaitq audito ataskaitq, visuotiniq akcininkq susirinkimq
protokolq ar kitq dokumentq, kuriais iforminti visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimai.
akcininkq s4raSq, valdybos nariq s4ra5q, kitq Bendroves dokumentq, kurie turi blti vieSi pagal
lstatymus, jei Siuose dokumentuose nera komercin€s (gamybines) paslapties ar konfidencialios
infbrmacijos, ir (ar) pateikti tokiq dokumentq kopijas.
56. Bendrove privalo sudaryti akcininkui galimybg susipaZinti su visa kita. Siq istatu 5-l
punkte nenurody.ta, Bendrov€s infbrmacija, kuri akcininko pra5ymu turi btiti susisteminta'pagal jo
nurodytus pagristus kriterijus, ir (ar) pateikti dokumentq kopijas, jeigu tokia informaciia ir
dokumentai, iskaitant informacij4 ir dokumentus, susijusius su Bendrovds komercine (gam1'bine)
paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui b[tini vykdant kituose teises aktuose nustat\1us
reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos ir dokumentq konfidencialum4. Bendror e
atsisako akcininkui pateikti dokumentq kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentq pareikalar usio
akcininko tapatybes. Atsisakym4 sudaryti akcininkui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti dokumentu
kopijas Bendrovd turi ifbrminti raStu. jeigu akcininkas to pareikalauja.
57. Bendrovds dokumentai, jq kopijos ar kita intbrmacija Bendrov6s akcininkams
pateikiama neatlygintinai.

VIII SKYRIUS
BENDROVES FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMAS IR VEIKLOS

NUTRAUKIMAS
58. Bendrove turi teisg steigti filialus

ir

atstovybes Lietuvos Respublikoje

valstybese.

ir

uZsienio

59. Sprendimq steigti Bendrovds filialus ir atstovybes, nutraukti jq veikl4 priima raldlbakuri taip pat tvirtina filialq ir atstovybiq nuostatus. Sprendim4 skirti ir at5aukti Bendror.€s tilialu ir
atstovybiq vadovus priima Bendroves vadovas.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
60. Sie istatai keidiami Akciniq bendroviq istatyme nustatyta tvarka.

61. Visuotiniam akcininkq susirinkimui priemus sprendim4 pakeisti Bendroves

istatus,
visas pakeistq istatq tekstas ir po juo pasiraSo Visuotinio akcininkq susirinkimo igaliotas

62. Pakeisti istatai isigalioja nuo jq iregistravimo Juridiniq asmenq registre dienos.
63- Pasikeitus istatymq nuostatoms ir del to atsiradus istatq nuostatq prieStaravimams
pasikeitusiems istatymams, privaloma vadovautis istatymais, iki pakeidiami istatai.
Sie istatai pasira5yti 2021 m. balandZio 27

Lietuvos Respublikos
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