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Akcinės bendrovės
„PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS“
ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1

Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos
civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį
savarankiškumą.

2

Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.

3

Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.

4

Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu.

5

Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

6

Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

7

Bendrovės pavadinimas – Akcinė bendrovė ,,PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS”.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS
8

Pagrindinis bendrovės tikslas – vykdyti ūkinę veiklą atliekant atliekų tvarkymo, įskaitant antrinių
žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimą, miesto gatvių ir teritorijų valymo ir kitų komunalinių paslaugų
teikimą, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomos Panevėžio miesto savivaldybei pavestos
funkcijos.

9

Bendrovės ūkinės veiklos objektas:
9.1 nepavojingų atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas;
9.2 pavojingų atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas;
9.3 atliekų iš rūšiuojamųjų konteinerių surinkimas, rūšiavimas, antrinių žaliavų pardavimas;
9.4 pakuočių atliekų tvarkymas;
9.5 valymo veikla;
9.6 kapinių priežiūra;
9.7 benamių gyvūnų (šunų, kačių) gaudymas, laikymas, naikinimas ir registravimas;
9.8 skystų atliekų surinkimas;
9.9 pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas;
9.10 kitų komunalinių paslaugų teikimas.

10

Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja bendrovės veiklos
tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymams. Veiklą, kuri yra vykdoma nustatyta tvarka, bendrovė
gali vykdyti tik gavusi atatinkamus leidimus.

11

Bendrovė turi visas civilines teises ir pareigas, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos
įstatymams.
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III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS
12

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 765 035,70 eurų (vienas milijonas septyni šimtai šešiasdešimt
penki tūkstančiai trisdešimt penki eurai 70 ct).

13

Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo
nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

14

Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo
nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba minėto įstatymo nustatytais atvejais
– teismo sprendimu.

IV. AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS
15

Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1 217 266 (vieną milijoną du šimtus septyniolika tūkstančių
du šimtus šešiasdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas.

16

Vienos akcijos nominali vertė 1,45 eurai (vienas euras 45 ct) .

17

Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių
popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų
nustatyta tvarka.

18

Akcininkai turi šias turtines teises:
18.1 Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą).
18.2 Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį.
18.3 Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
18.4 Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį,
kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta
tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti.
18.5 Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei.
18.6 Kitas įstatymų numatytas turtines teises.
18.7 Gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams
išmokėti Bendrovės lėšų.

19

Akcininkai turi šias neturtines teises:
19.1 Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, iš anksto pateikti Bendrovei klausimų,
susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais.
19.2 Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena
paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime,
išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Teisė balsuoti
visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama
nuosavybės teisė į akciją.
19.3 Gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę.
19.4 Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės vadovo
ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose
įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais
įstatymų numatytais atvejais.
19.5 Kitas įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

20

Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.
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V. BENDROVĖS ORGANAI
21

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir Bendrovės
vadovas.

22

Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės priežiūros organas. Bendrovės stebėtojų taryba sudaroma
iš 3 (trijų) narių 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Stebėtojų taryba iš narių renka stebėtojų tarybos
pirmininką.

23

Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 (trijų) narių 4
(ketverių) metų laikotarpiui. Valdyba iš narių renka valdybos pirmininką.

24

Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (direktorių).

25

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės stebėtojų
tarybos, valdybos ir vadovo kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų
Akcinių bendrovių įstatyme.

26

Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimams.

27

Sprendimą išleisti obligacijas priima Bendrovės valdyba.

28

Bendrovės vadovas turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prokūrą
bendrovės darbuotojams.

VI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA
29

Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame
elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

30

Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba
įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai
nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

31

Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose
nurodytu adresu.

32

Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA
33

Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės
dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija,
akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės
vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali
būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

34

Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų bei pateikę Bendrovei jos
nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir
konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo
formą nustato Bendrovės vadovas.

35

Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VIII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
36

Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus priima,
nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.

37

Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Bendrovės valdyba.
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IX. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
38

Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Įstatai patvirtinti du tūkstančiai penkioliktųjų metų balandžio septintos dienos akcininko sprendimu.
Įstatai pasirašyti du tūkstančiai penkioliktųjų metų balandžio devintą dieną, Panevėžyje.

Akcininko sprendimu įgaliotas Bendrovės vadovas Valentas Bakšys
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