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III SKYRIUS 

 BENDROVĖS ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS 

 

13. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra uţtikrinti:  

13.1.  Raseinių rajono vandens vartotojų aprūpinimą geriamuoju vandeniu bei jo tiekimo 

nepertraukiamumą; 

13.2. tiekiamo vandens kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus; 

13.3. nuotekų surinkimą ir apvalymą, prieš išleidţiant į atvirus vandens telkinius; 

13.4. vandentvarkos objektų statybą, plėtimą, modernizaciją, saugų jų eksploatavimą; 

13.5. racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius; 

13.6. siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai interesai. 

14. Vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 

d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Ţin., 2007, Nr. 119-4877), bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą: 

 

 

15. Licencijuojamą veiklą bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas. 

16. Bendrovės veikla gali būti papildyta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu.  

 

IV SKYRIUS 

 BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

 

17. Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, 

jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. 

18. Bendrovė turi teisę skolinti ir skolintis pinigų. 

19. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla. 

Veiklos kodas Veiklos pavadinimas 

02.20 Medienos ruoša 

16.1 Medienos pjaustymas ir obliavimas 

18 Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiraţavimas 

23.6 Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba 

33.12 Mašinų remontas 

33.14 Elektros įrangos remontas 

36 Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas 

37 Nuotekų valymas 

38 Atliekų surinkimas, tvarkymasis ir šalinimas, medţiagų atgavimas 

41 Pastatų statyba 

42 Inţinerinių statinių statyba 

43 Specializuota statybos veikla 

45 Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir maţmeninė 

prekyba bei remontas 

49 Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais 

68 Nekilnojamojo turto operacijos 

69 Teisinė ir apskaitos veikla 

71 Architektūros ir inţinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė 

73 Reklama ir rinkos tyrimas 

84 Viešasis valdymas ir gynyba, privalomasis socialinis draudimas 

94 Narystės organizacijų veikla 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=309099&b=
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20. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos 

nuosavo kapitalo. 

21. Bendrovė turi teisę įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, 

tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams 

savo turto. 

22. Bendrovė neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti avansą, duoti paskolą ar 

uţtikrinti prievolių įvykdymą, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims 

įsigyti tos bendrovės akcijų. 

23. Bendrovės dokumentuose, kuriais pateikiami uţsakymai, taip pat laiškuose turi būti 

nurodyta: 

23.1. registras, kuriame bendrovė yra įregistruota, registro tvarkytojas ir jo adresas; 

23.2. bendrovės kodas; 

23.3. bendrovės pavadinimas pagal bendrovės registravimo paţymėjimą; 

23.4. bendrovės buveinės adresas pagal bendrovės įregistravimo paţymėjimą; 

23.5. jei bendrovė yra likviduojama, prieš bendrovės pavadinimą turi būti ţodis 

„likviduojama“. 

24. Kai bendrovės laiškuose ir dokumentuose minimas bendrovės kapitalas, turi būti 

nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis. 

25. Bendrovė gali turėti atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitose 

valstybėse įregistruotuose bankuose, savo prekinį ţenklą, antspaudą ir juos keisti bei naudoti savo 

nuoţiūra. 

26. Bendrovė gali pirkti ar kitokiais būdais (gauti) įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, įkeisti, 

mainyti, nurašyti ar kitaip juo disponuoti. 

27. Bendrovė atsiskaito uţ pateiktas prekes, atliktus darbus ar paslaugas bet kokia sutartine 

forma. 

28. Bendrovė turi teisę nustatyti savo teikiamų paslaugų įkainius ir tarifus, darbo 

apmokėjimo sistemą, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kainas bei 

kitus normatyvinius tarifus reguliuoja ir tvirtina rajono savivaldybės taryba. 

 

 

V SKYRIUS 

 BENDROVĖS VALDYMAS 

 

 

Bendrovės valdymo organai 

29. Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, valdybą ir vienasmenį valdymo organą 

bendrovės vadovą. 

30. Bendrovės valdyba sudaroma iš fizinių asmenų (jiems sutikus), išskyrus tuos, kurie pagal 

teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. 

31. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams 

spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų. 

32. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia 

bendrovės vadovas. 

33. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis 

įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. 

34. Kiekvienas kandidatas į bendrovės vadovo pareigas, valdybos narius privalo pranešti jį 

renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir 

su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. 

35. Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės 

organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas, valdybos 

nariai ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią 

ieškovas suţinojo arba turėjo suţinoti apie ginčijamą sprendimą. 
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Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija 

36. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę: 

36.1. keisti bendrovės įstatus; 

36.2. rinkti valdybos narius; 

36.3. atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybą ar jos narius; 

36.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas; 

36.5. nustatyti bendrovės išleidţiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią 

emisijos kainą; 

36.6. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų 

konvertavimo tvarką; 

36.7. priimti sprendimą keisti uţdarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas; 

36.8. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir bendrovės veiklos ataskaitą; 

36.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo; 

36.10. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumaţinimo ir naikinimo; 

36.11. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas; 

36.12. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios 

emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų; 

36.13. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą; 

36.14. priimti sprendimą sumaţinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme 

nustatytas išimtis; 

36.15. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų; 

36.16. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti 

reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas; 

36.17. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę; 

36.18. priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę; 

36.19. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą; 

36.20. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių; 

36.21. įstatymų numatyta tvarka nustato tiekiamo šalto vandens ir nuotekų šalinimo kainas. 

37. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų 

susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną 

esantys (akcinėje bendrovėje susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę) bendrovės 

akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba 

asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcinės bendrovės susirinkimo 

apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo 

diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. 

38. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir valdybos 

nariai, bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, ataskaitą parengęs 

auditorius. 

39. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų 

registravimo sąraše. Šiame sąraše turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui 

suteikia jo turimos akcijos. 

40. Akcininkų registravimo sąrašą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir 

sekretorius. Jeigu susirinkimo sekretorius nerenkamas, šį sąrašą pasirašo susirinkimo 

pirmininkas. Jei visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, šį sąrašą pasirašo 

bendrovės vadovas. 

41. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi 

pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be to, turi pateikti 

dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Ši dalis netaikoma, 

kai balsuojama raštu. 

42. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba (jeigu 

valdyba nesudaroma, bendrovės vadovas) bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia 

ne maţiau kaip 1/10 visų balsų. 

43. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos arba bendrovės vadovo 

sprendimu. 
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44. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės vadovo sprendimu, kai: 

44.1. yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus; 

44.2. akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ir terminais bendrovės valdyba 

nesušaukia visuotinio akcininkų susirinkimo. 

45. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai valdybai (arba šių įstatų 43 punkto 

nurodytais atvejais bendrovės vadovui) pateikia paraišką , kurioje turi nurodytos susirinkimo  

sušaukimo prieţastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo dienotvarkės, datos ir vietos, 

siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 

dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei 

paraiška neatitinka visų šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba 

siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos. 

46. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis 

visuotinis akcininkų susirinkimas. 

47. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems 

priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu. 

48. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 

mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. 

49. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu: 

49.1. bendrovės nuosavas kapitalas tampa maţesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio 

kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime; 

49.2. visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktų valdybos narių lieka maţiau kaip 2/3 

įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa maţesnis; 

49.3. atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas 

bendrovės vadovas; 

49.4. baigiasi įstatuose nurodytas bendrovės veiklos terminas. 

50. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu: 

50.1. eilinis akcininkų susirinkimas neįvyko per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir 

dėl to į teismą kreipėsi bent vienas bendrovės akcininkas; 

50.2. į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys 

asmenys ar bendrovės valdymo organai bendrovės vadovas šių įstatų numatytais atvejais 

nesušaukė visuotinio akcininkų susirinkimo. 

51. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia bendrovės valdyba arba bendrovės 

vadovas (šių įstatų 43 punkto numatytais atvejais). 

52. Bendrovės valdyba, bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą 

sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia bendrovei informaciją ir dokumentus, 

reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. 

53. Pranešime apie visuotinio   akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: 

53.1. bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas; 

53.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas); 

53.3. susirinkimo darbotvarkė; 

53.4. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai. 

54. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas 

įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas 

registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. 

55. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų 

susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šio straipsnio 48 dalyje nustatytu būdu ne vėliau kaip 

likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcininkų 

susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų 

nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. 

56. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai 

jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. 

Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, 

visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis 
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visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio 

susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas. 

57. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai uţ jį gauta daugiau 

akcininkų balsų negu prieš, jeigu Akcinių bendrovių įstatymas ar bendrovės įstatai nenustato 

didesnės daugumos. 

58. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje 

nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems 

priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu. 

59. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti maţesnė 

kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:                      

59.1. keisti bendrovės įstatus; 

59.2. nustatyti bendrovės išleidţiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią 

emisijos kainą; 

59.3. konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo 

tvarką; 

59.4. keisti uţdarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas; 

59.5. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo; 

59.6. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumaţinimo ir naikinimo; 

59.7. išleisti konvertuojamąsias obligacijas; 

59.8. padidinti įstatinį kapitalą; 

59.9. sumaţinti įstatinį kapitalą; 

59.10. dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų 

patvirtinimo; 

59.11. dėl bendrovės pertvarkymo; 

59.12. dėl bendrovės restruktūrizavimo; 

59.13. dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo. 

60. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti 

nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat, kai bendrovėje 

yra vienas akcininkas. 

61. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Kai 

sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. 

62. Protokolas turi būti parašytas ir pasirašytas ne vėliau, kaip per 7  dienas nuo visuotinio 

akcininkų susirinkimo dienos. 

63. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipaţinti  su 

protokolu ir per 3 dienas nuo susipaţinimo su juo momento, bet ne  vėliau kaip per 10 dienų nuo 

visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole 

išdėstytų  faktų ir protokolo surašymo. 

64. Prie protokolo pridedama: visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų 

registravimo sąrašas; iš anksto balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai, dokumentai, 

įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinį akcininkų susirinkimo sušaukimą. 

Kadangi bendrovės visų akcijų savininkas yra Raseinių rajono savivaldybė, kurią atstovauja 

rajono Savivaldybės taryba, todėl jos raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų 

susirinkimo sprendimams.  

 65. Kol bendrovės visų akcijų savininkė yra Raseinių rajono savivaldybė - visuotinio 

akcininkų susirinkimo funkcijas vykdo akcijų valdytojas.  

 66. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus sprendţia 

teisės aktų nustatyta tvarka turtines ir neturtines teises įgyvendinančioji Savivaldybės vykdomoji 

institucija – Savivaldybės administracijos direktorius. 

Raštiški rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai prilyginami visuotinio 

akcininkų susirinkimo sprendimams. 
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Valdybos sudarymas 

 

67. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas. 

68. Valdybą sudaro 5 nariai. Valdybos nariu gali būti bendrovės vadovas. 

69. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams. Jeigu renkami pavieniai 

valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. 

70. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. 

71. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės 

dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio 

visuotinio akcininkų susirinkimo. 

72. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius 

neribojamas. Bendrovės valdybos nariu negali būti: 

72.1. bendrovės, dukterinės bendrovės ar šią bendrovę patronuojančios bendrovės stebėtojų 

tarybos narys; 

72.2. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. 

73. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiems 

visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

74. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau 

kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę. 

75. Uţ veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių 

įstatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka. 

76. Valdyba svarsto ir tvirtina: 

76.1. bendrovės veiklos strategiją; 

76.2. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes; 

76.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka; 

76.4. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus. 

77. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, teisės aktų numatyta tvarka nustato jo atlyginimą 

bei kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas; 

78. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. 

Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Akcinių bendrovių 

ir kitus įstatymus turi būti vieša. 

79. Valdyba priima: 

79.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve; 

79.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes; 

79.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės 

įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio 

rūšiai); 

79.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės 

įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma); 

79.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės 

įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; 

79.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto uţ kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio 

kapitalo; 

79.7. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais sprendimą restruktūrizuoti 

bendrovę; 

80. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, 

turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, 

jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio 

kapitalo. 

81. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medţiagą apie: 

81.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą; 

81.2. bendrovės veiklos organizavimą; 

81.3. bendrovės finansinę būklę; 



 8 

81.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto 

pasikeitimo apskaitos duomenis. 

82. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei 

pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

83. Valdyba nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo 

turto amortizacijos skaičiavimo metodus. 

84. Valdyba atsako uţ visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. 

85. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias 

suţinojo būdami valdybos nariais. 

86. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas. 

 

Valdybos sprendimų priėmimas 

 

87. Valdybos posėdţio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. 

88. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „uţ“ ir „prieš“ pasiskirsčius 

po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos posėdţio šaukimo iniciatyvos teisę turi 

kiekvienas valdybos narys. 

89. Valdybos narys savo valią – „uţ“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis 

susipaţinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas 

telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra uţtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti 

parašą. 

90. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 

daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais 

posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai uţ jį gauta daugiau balsų „uţ“ negu „prieš“. 

91. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendţiamas su jo veikla 

valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. 

92. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos 

narys, ir sudaryti jam galimybes susipaţinti su informacija darbotvarkės klausimais. 

93. Valdybos posėdţiai turi būti protokoluojami. 

 

Bendrovės veiklos ataskaita 

 

94. Ne vėliau kaip likus 15 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo valdyba 

privalo parengti bendrovės veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje, be kita ko, turi būti: 

94.1. bendrovės veiklos per ataskaitinius finansinius metus apţvalga; 

94.2. bendrovės dukterinių bendrovių pavadinimai, jų akcijų skaičius, bendra nominali 

vertė bei šių akcijų atstovaujama įstatinio kapitalo dalis dukterinėse bendrovėse, taip pat  naudos, 

kurią bendrovė gavo turėdama balsų daugumą ar naudodamasi lemiama įtaka šiose bendrovėse, 

įvertinimas; 

94.3. per ataskaitinius finansinius metus įgytų ar perleistų bendrovės savų akcijų skaičius, 

jų nominalių verčių suma ir dalis bendrovės įstatiniame kapitale, šių akcijų įgijimo ar perleidimo 

pagrindimas; 

94.4. kitų bendrovių akcijų, kurias įsigijo bendrovė per ataskaitinius finansinius metus, 

skaičius, nominali vertė bei dalis tų bendrovių įstatiniame kapitale; 

94.5. informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes; 

94.6. svarbiausi įvykiai bendrovėje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio visuotinio 

akcininkų susirinkimo; 

94.7. bendrovės veiklos planai ir prognozės. 

95. Dėl bendrovės veiklos ataskaitos bendrovės įstatuose gali būti nustatyta ir daugiau 

reikalavimų. 

96. Audito įmonė, kuri bendrovės įstatų nustatytais atvejais tikrina bendrovės metinę 

finansinę atskaitomybę, turi patikrinti, ar bendrovės veiklos ataskaita atitinka metinę finansinę 

atskaitomybę, ir apie tai turi būti paţymėta auditoriaus išvadoje. 
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97. Bendrovės veiklos ataskaita turi būti pateikta Juridinių asmenų registro tvarkytojui 

kartu su metine finansine atskaitomybe. 

 

Bendrovės vadovas 

 

98. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. 

99. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris 

pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. 

100. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidţia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, 

kitus priedus bendrovės valdyba. Valdyba tvirtina vadovo pareiginius nuostatus, skatina jį ir 

skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo 

sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei 

sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio bendrovės valdymo 

organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro 

tvarkytojui. 

       100.1. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo bendrovės 

vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 

       100.2. Pasibaigus pirmajai kadencijai, bendrovės vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų 

kadencijai, atsiţvelgiant į tai, ar bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė 

pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai 

nustatytiems veiklos tikslams vertinama savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus  

antrajai kadencijai, bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų. 

100.3. jeigu bendrovės vadovas buvo išrinktas bendrovės valdybos nariu, atšaukus jį iš 

pareigų, jis atšaukiamas ir iš bendrovės valdybos narių. 

         101. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės 

vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Sutartį su bendrovės 

vadovu, kuris yra bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. 

Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės 

vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis 

nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme. 

102. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, 

bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei valdybos sprendimais ir 

pareiginiais nuostatais. 

103. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir 

atleidţia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. 

        104. Bendrovės vadovas nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo 

normatyvus. 

      105. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, 

išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei. Akcinių 

bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius bendrovės 

vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.  

106. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, 

kurias suţinojo eidamas šias pareigas. 

107. Bendrovės vadovas atsako uţ: 

107.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą; 

107.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą; 

107.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar 

bendrovės įstatus; 

107.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybai; 

107.5. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui; 

107.6. informacijos pateikimą akcininkams; 

107.7. kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės 

vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. 
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108. Kai visas bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba bendrovės visų akcijų 

savininkas perleidţia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, bendrovės vadovas apie 

tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto 

pranešimo gavimo dienos turi pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. 

109. Bendrovės vadovas turi uţtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito 

įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai. 

110. Bendrovės vadovas gali turėti pavaduotoją. 

 

 

VI SKYRIUS 

 BENDROVĖS KAPITALAS 

 

111. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 11428745,44 Eur (vienuolikai milijonų keturiems 

šimtams dvidešimt aštuoniems tūkstančiams septyniems šimtams keturiasdešimt penkiems 

eurams keturiasdešimt keturiems centams). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 394639 (tris 

šimtus devyniasdešimt keturis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt devynias) akcijas. 

112. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas sudaromas iš 

akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susidaro platinant išleistas 

obligacijas, imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų. 

113. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro: 

113.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis; 

113.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis); 

113.3. perkainojimo rezervas; 

113.4. privalomasis rezervas; 

113.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti; 

113.6. kiti rezervai; 

113.7. nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai). 

114. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių 

sumai. 

115. Jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo maţesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio 

kapitalo dydţio, valdyba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią suţinojo ar turėjo 

suţinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi 

svarstyti klausimus dėl sprendimų, nurodytų Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio 9 dalies 2 

punkte ir 10 dalyje. Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 

mėnesius nuo dienos, kurią valdyba suţinojo ar turėjo suţinoti apie susidariusią padėtį. 

116. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas šio straipsnio 111 dalyje nepriėmė sprendimo 

ištaisyti bendrovėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per 6 mėnesius nuo 

dienos, kurią valdyba suţinojo ar turėjo suţinoti apie susidariusią padėtį, bendrovės valdyba ne 

vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis 

į teismą dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumaţinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo 

maţesnis uţ įstatinį kapitalą, tačiau, jeigu po sumaţinimo įstatinis kapitalas būtų maţesnis uţ 

Akcinių bendrovių įstatymo 2 straipsnyje nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, jis gali būti 

maţinamas tik iki šio įstatymo 2 straipsnyje nustatyto minimalaus įstatinio kapitalo dydţio. 

117. Įsiteisėjus teismo sprendimui sumaţinti bendrovės įstatinį kapitalą, bendrovės valdyba 

bendrovės įstatuose privalo atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) 

nominalią vertę, taip pat anuliuoti akcijas. Pirmiausia anuliuojamos bendrovės įgytos savos 

akcijos. Jei to nepakanka, sumaţinamos likusių akcijų nominalios vertės ar (ir) anuliuojama dalis 

akcijų. Akcijų skaičius visiems akcininkams maţinamas proporcingai skaičiui jiems nuosavybės 

teise priklausančių bendrovės akcijų, kurias jie turi pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo 

Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje. Pakeisti bendrovės įstatai, pasirašyti valdybos                                   

pirmininko, turi būti pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 30 dienų 

nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Kartu su įstatymų nustatytais dokumentais Juridinių asmenų 
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registro tvarkytojui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis akcijų anuliavimą, jeigu akcijos 

anuliuojamos. 

 

Rezervai ir akcijų priedai 

 

118. Bendrovėje sudaromi rezervai iš paskirstytinojo pelno, taip pat perkainojimo rezervas. 

119. Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Jis turi būti ne maţesnis 

kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydţio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams padengti. 

Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 1/10 įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną 

gali būti perskirstyta. Panaudojus privalomąjį rezervą nuostoliams padengti, jo dydis atkuriamas 

šių įstatų 192 dalyje nustatyta tvarka iš paskirstytinojo pelno. 

120. Kiti rezervai sudaromi iš paskirstytinojo pelno ir naudojami konkretiems bendrovės 

tikslams įgyvendinti. 

121. Šio skyriaus 116 dalyje nurodyti rezervai gali būti sudaromi tik po to, kai yra 

padarytas šių įstatų 192 dalyje nustatyto dydţio atskaitymas į privalomąjį rezervą, ir gali būti 

naudojami bendrovės nuostoliams padengti bei įstatiniam kapitalui didinti. 

122. Šio skirsnio 116 dalyje nurodyti rezervai nepanaudoti ir nenumatoma jų panaudoti, 

skirstant kitų finansinių metų pelną jie gali būti perskirstyti. 

123. Perkainojimo rezervas tai ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto vertės 

padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas maţinamas, kai perkainotas 

turtas nukainojamas, nurašomas, nudėvimas ar perleidţiamas kitų asmenų nuosavybėn. 

Perkainojimo rezervo dalimi, sudaryta perkainojus materialųjį turtą, gali būti didinamas įstatinis 

kapitalas. Iš perkainojimo rezervo negali būti maţinami nuostoliai. Kai perkainojamas finansinis 

turtas, perkelta į perkainojimo rezervą perkainojimo suma negalima didinti įstatinio kapitalo. 

 

Akcijos 

 

124. Akcijos - tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę 

dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendą, teisę į dalį 

bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises. 

125. Visos bendrovės akcijos yra vardinės. 

126. Akcijos pagal jų savininkams suteikiamas teises skirstomos į klases. 

127. Uţdarosios akcinės bendrovės akcijos yra materialios. Akcijos nominali vertė 28,96 

euro. Akcijos skirstomos į vardines ir paprastąsias. Bendrovė akcijų neišleidţia. 

128. Paprastosios akcijos sudaro pagrindinę bendrovės akcijų dalį. Visų paprastųjų akcijų 

nominalios vertės turi būti vienodos. 

129. Visos paprastosios akcijos suteikia balso teisę. Paprastųjų akcijų savininkų teisė į 

dividendą įgyvendinama tik po to, kai yra įgyvendintos atitinkamos privilegijuotųjų akcijų 

savininkų turtinės teisės. 

130. Tik paprastųjų akcijų savininkai turi teisę gauti naujų akcijų, kurios išleidţiamos, kai 

iš bendrovės nepaskirstytojo pelno ar sudarytų iš paskirstytojo pelno rezervų šio įstatymo 

nustatyta tvarka didinamas įstatinis kapitalas. Jeigu įstatinis kapitalas didinamas iš akcijų priedų 

ar perkainojimo rezervo, privilegijuotųjų ir paprastųjų akcijų savininkai turi lygias teises gauti 

naujų akcijų. 

131. Bendrovės paprastosios akcijos negali būti konvertuojamos į privilegijuotąsias akcijas. 

Bendrovei neleidţiama įstatuose ar akcijų pasirašymo sutartyje nustatyti dividendo dydį 

paprastųjų akcijų savininkams. 

132. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos 

savininkai laikomi vienu akcininku. Akcininkui šiuo atveju atstovauja vienas iš akcijos savininkų 

pagal visų rašytinį įgaliojimą, patvirtintą notaro. Pagal akcininko prievoles akcijos savininkai 

atsako solidariai. 

133. Bendrovės akcijos gali būti nematerialiosios arba materialiosios. 

134. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta 

asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. 
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135.  Materialiosios akcijos savininkas (akcininkas) yra akcijoje nurodytas asmuo. 

136. Materialiojoje akcijoje turi būti nurodyta: 

136.1. pavadinimas „Akcija“, akcijos klasė ir akcijos numeris; 

136.2. uţdarosios akcinės bendrovės pavadinimas ir kodas; 

136.3. akcijos nominali vertė; 

136.4. privilegijuotosios akcijos dividendo dydis, balsavimo ir kitos teisės; 

136.5. akcijos išleidimo data; 

136.6. akcijos savininko vardas, pavardė ir asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas, 

teisinė forma, kodas ir buveinė). 

137. Materialioji akcija patvirtinama valdybos pirmininko (jei valdyba nesudaroma –  

bendrovės vadovo) parašu. 

138. Akcijos į antrinę apyvartą gali būti išleidţiamos tik visiškai jas apmokėjus emisijos 

kaina. 

139. Bendrovė negali išleisti šiame Akcinių bendrovių įstatyme nenumatytų akcijų, taip pat 

akcijų, kurias būtų galima keisti į obligacijas. 

 

Akcijų pasirašymas 

 

140. Akcijos pasirašomos bendrovei ir fiziniam ar juridiniam asmeniui sudarant akcijų 

pasirašymo sutartį, išskyrus bendrovės steigimo atveju. Akcijų pasirašymo sutartimi viena šalis 

įsipareigoja pateikti tam tikrą skaičių naujų akcijų, o kita šalis –  apmokėti visą pasirašytų akcijų 

emisijos kainą. Akcinių bendrovių akcijų, išleidţiamų didinant įstatinį kapitalą ir platinamų per 

Lietuvos Respublikoje įregistruotą vertybinių popierių birţą, pasirašymo, kainos nustatymo ir 

apmokėjimo tvarką nustato Vertybinių popierių komisija. 

     141. Akcijų pasirašymo sutartis yra paprastos rašytinės formos taip pat ir tais atvejais, kai visa 

ar dalis pasirašytų akcijų emisijos kainos apmokama nepiniginiu įnašu - nekilnojamuoju turtu. 

142. Akcijų pasirašymo sutartyje turi būti nurodyta: 

142.1. bendrovės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė; 

142.2. įregistruotas įstatinio kapitalo dydis; 

142.3. įstatinio kapitalo padidinimo suma; 

142.4. visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, 

data; 

142.5. akcinės bendrovės akcijų įregistravimo data bei numeris, jei akcijos registruojamos 

Vertybinių popierių komisijoje; 

142.6. akcijos nominali vertė ir emisijos kaina, išleidţiamų kiekvienos klasės akcijų 

skaičius ir jų suteikiamos teisės; 

142.7. akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai; 

142.8. akcijų skirstymo jas pasirašiusiems asmenims tvarka, jeigu būtų pasirašyta daugiau 

akcijų, negu yra numatyta jų išleisti; 

142.9. bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo galimybė ir tvarka, jeigu būtų pasirašyta 

maţiau akcijų, negu yra numatyta jų išleisti; 

142.10. pasirašančiojo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta, 

juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir jo atstovo vardas, pavardė; 

142.11. pasirašomų akcijų skaičius pagal klases. 

143. Uţ akcijų pasirašymo sutarties projekto parengimą ir duomenų teisingumą atsako 

bendrovės vadovas. 

144. Jei bendrovė akcijų pasirašymo sutartyje pateikė neteisingus ar ne visus šio straipsnio 

3 dalyje nurodytus duomenis, akciją pasirašęs asmuo iki bendrovės pakeistų dėl įstatinio kapitalo 

padidinimo įstatų įregistravimo turi teisę raštu reikalauti grąţinti jo įnašą uţ pasirašytas akcijas. 

Bendrovė nedelsdama privalo jo įnašą grąţinti be jokių atskaitymų. 

145. Bendrovė negali pati pasirašyti savų akcijų. 

146. Bendrovės valdymo organo nariai, priėmę sprendimą bendrovei pasirašyti savas ar 

patronuojančios bendrovės akcijas, šias akcijas turi apmokėti patys. Apmokėjusieji akcijas įgyja į 

jas nuosavybės teisę. 
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147. Bendrovė negali iš anksto mokėti lėšų, suteikti paskolos ar uţtikrinti prievolių 

įvykdymo tretiesiems asmenims, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems 

asmenims įsigyti tos bendrovės akcijų. 

148. Uţ šio skirsnio 142 ir 143 dalyse nurodytų sąlygų laikymąsi yra atsakingas bendrovės 

vadovas. 

 

Akcijų apmokėjimas 

 

149. Akcijų apmokėjimas yra jų emisijos kainos apmokėjimas. Akcijos gali būti 

apmokamos pinigais ir (ar) akcijas apmokančiam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais 

nepiniginiais įnašais. 

150. Akcijos emisijos kaina turi būti ne maţesnė uţ jos nominalią vertę. 

151. Nepiniginiais įnašais gali būti turtas, įskaitant ir turtines teises. Nepiniginiais įnašais 

negali būti išimtas iš civilinės apyvartos turtas, taip pat darbai ir paslaugos. 

152. Kiekvieno akcijas pasirašiusio asmens pradinis įnašas pinigais turi būti ne maţesnis 

kaip 1/4 visų jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir visų pasirašytų akcijų nominalios vertės 

perviršio suma. Likusi dalis uţ pasirašytas akcijas gali būti apmokama tiek pinigais, tiek 

nepiniginiais įnašais. 

153. Jei didinant bendrovės įstatinį kapitalą akcijos visiškai ar iš dalies apmokamos 

nepiniginiu įnašu, įnašas iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame priimamas sprendimas 

padidinti įstatinį kapitalą išleidţiant akcijas uţ šį įnašą, turi būti įvertintas nepriklausomo turto 

vertintojo teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. 

154. Jeigu didinant įstatinį kapitalą nepiniginiais įnašais apmokama visa pasirašytų akcijų 

emisijos kaina, visas nepiniginis įnašas turi būti perduotas bendrovei per pradinių įnašų 

mokėjimo terminą. 

155. Jeigu akcijas pasirašęs asmuo per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą akcijų 

neapmoka, laikoma, kad akcijas įgijo pati bendrovė ir akcijų pasirašymo sutartis su tuo asmeniu 

negalioja, įnašai uţ pasirašytas akcijas negrąţinami. Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo akcijų 

pasirašymo termino pabaigos bendrovė turi perleisti akcijas kitų asmenų nuosavybėn arba 

sumaţinti įstatinį kapitalą anuliuodama akcijas. 

 

Akcijų perleidimas 

 

156. Materialiosios akcijos ar akcijų sertifikatai perleidţiami kitų asmenų nuosavybėn 

perdavimu, padarius atitinkamą įrašą akcijoje ar akcijų sertifikate, tai yra indosamentą. 

Indosamente įrašomi duomenys apie asmenį, kuriam akcija ar akcijų sertifikatas perleidţiami 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, teisinė 

forma, kodas), taip pat įrašo data. Indosamentą pasirašo akciją ar akcijų sertifikatą perleidţiantis 

ir įsigyjantis asmenys. 

157. Nematerialiųjų akcijų perleidimas fiksuojamas įrašais jų perleidėjo ir jų įgijėjo 

asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. 

158. Sudariusios sandorį dėl nematerialiųjų akcijų perleidimo, sandorio šalys jų sąskaitų 

tvarkytojams turi pateikti rašytinę sutartį. 

159. Iki bendrovės įsteigimo arba dėl įstatinio kapitalo padidinimo pakeistų įstatų 

įregistravimo Juridinių asmenų registre akcijas pasirašęs asmuo neturi teisės perleisti akcijų 

kitiems asmenims. 

160. Apie ketinimą parduoti visas ar dalį uţdarosios akcinės bendrovės akcijų akcininkas 

privalo raštu pranešti uţdarajai akcinei bendrovei, nurodydamas perleidţiamų akcijų skaičių 

pagal klases ir pardavimo kainą. 

161. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas uţdarosios akcinės bendrovės akcijas turi 

akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo uţdarojoje akcinėje bendrovėje dieną 

buvę jos akcininkai, jeigu įstatuose nenustatyta kitaip. 

162. Uţdarosios akcinės bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo akcininko 

pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos privalo kiekvienam bendrovės 
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akcininkui pranešti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, kuriame turi būti 

nurodyta parduodamų akcijų skaičius pagal klases, siūloma pardavimo kaina ir terminas, per kurį 

akcininkas gali pranešti bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Terminas negali 

būti trumpesnis nei 14 dienų ir ilgesnis nei 30 dienų nuo bendrovės pranešimo ar laiško 

išsiuntimo dienos. 

163. Ne vėliau kaip per 45 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas 

gavimo dienos bendrovės vadovas turi pranešti akcininkui apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti 

visas jo parduodamas akcijas. 

164. Jei vienas ar keli uţdarosios akcinės bendrovės akcininkai per nustatytą terminą 

pareiškė pageidavimą pirkti visas akcininko parduodamas uţdarosios akcinės bendrovės akcijas, 

akcininkas šias akcijas privalo parduoti pageidavimą pareiškusiems akcininkams (vienam ar 

keliems), o pageidavimą pareiškę akcininkai visas šias akcijas uţ kainą, ne maţesnę, nei buvo 

nurodyta pranešime, privalo nupirkti apmokėdami ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, 

kurią bendrovė gavo pranešimą apie ketinimą parduoti akcijas, jei su akcijas parduodančiu 

akcininku nesusitariama kitaip. Akcijas parduodantis asmuo turi teisę pareikalauti, kad pirkėjas 

pateiktų adekvatų kainos uţ akcijas apmokėjimo uţtikrinimą (banko garantiją, įkeitimą ir kt.). 

 

Įstatinio kapitalo didinimas 

 

165. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. 

Bendrovėje, kuri yra išleidusi skirtingų klasių akcijas, sprendimas padidinti įstatinį kapitalą 

priimamas, jeigu jam balsuodami atskirai pritaria kiekvienos tų klasių akcijų savininkai, su kurių 

teisėmis yra susijęs įstatinio kapitalo padidinimas. Sprendimui dėl įstatinio kapitalo padidinimo 

papildomais įnašais išleidţiant privilegijuotąsias akcijas priimti būtinas ir nesuteikiančių 

balsavimo teisės privilegijuotųjų akcijų klasių savininkų pritarimas. 

166. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidţiant naujas akcijas arba padidinant 

išleistų akcijų nominalią vertę. 

167. Didinti įstatinį kapitalą bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis 

kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina). 

168. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo 

sprendimo priėmimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui. 

169. Pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidţiamų akcijų gali bendrovės akcininkai 

proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso visuotinio 

akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną, 

išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnyje nustatytas išimtis. Jeigu bendrovės, turinčios 

skirtingų klasių akcijas, įstatinis kapitalas didinamas išleidţiant vienos klasės akcijų emisiją, kitos 

klasės akcijų turintys akcininkai pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidţiamų akcijų įgyja po to, 

kai šia teise pasinaudojo tos klasės, kurios akcijos yra išleidţiamos, akcijų turintys akcininkai. 

170. Kai per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas 

gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, jeigu visuotinio akcininkų 

susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, sprendime buvo numatyta tokia 

galimybė. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba bendrovės įstatuose turi atitinkamai 

pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią jų vertę ir pateikti pakeistus 

įstatus Juridinių asmenų registro tvarkytojui. 

171. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus 

Juridinių asmenų registre. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį 

kapitalą, išskyrus sprendimą dėl konvertuojamųjų obligacijų išleidimo, laikomas negaliojančiu, 

jeigu pakeisti bendrovės įstatai nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 

mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, 

dienos. Paţeidus šį terminą, įnašai uţ pasirašytas akcijas jas pasirašiusio asmens raštišku 

pareikalavimu turi būti nedelsiant grąţinti be jokių atskaitymų. 

172. Dėl įstatinio kapitalo padidinimo pakeistus įstatus įregistravus Juridinių asmenų 

registre, uţdarosios akcinės bendrovės vadovas įstatuose nustatyta tvarka turi pranešti 

akcininkams apie naujų materialių akcijų ar akcijų sertifikatų atsiėmimo tvarką. Akcijas iki jų 
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atsiėmimo saugo bendrovė. Jei akcijos nematerialios, naujos akcijos fiksuojamos įrašais 

akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. 

173. Bendrovės įstatinis kapitalas papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais didinamas 

tik išleidţiant naujas akcijas. 

174. Dėl įstatinio kapitalo padidinimo papildomais įnašais pakeisti bendrovės įstatai 

registruojami Juridinių asmenų registre po to, kai yra pasirašytos akcijos ir įmokėti pradiniai 

įnašai. 

 

Įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų 

 

175. Įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš bendrovės lėšų, t.y. iš nepaskirstytojo pelno, 

akcijų priedų ir rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus). Įstatinis kapitalas 

iš bendrovės lėšų didinamas išleidţiant naujas akcijas, kurios nemokamai išduodamos 

akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes. 

176. Sprendimą padidinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų priima visuotinis akcininkų 

susirinkimas, vadovaudamasis bendrovės finansine atskaitomybe. Jei visuotinio akcininkų 

susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams 

nuo finansinių metų pabaigos, gali būti vadovaujamasi metine finansine atskaitomybe. Jei 

sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų 

pabaigos, visuotiniam akcininkų susirinkimui turi būti pateikta tarpinė finansinė atskaitomybė, 

sudaryta ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Tarpinė 

finansinė atskaitomybė turi būti pateikta Juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su teisės aktų 

nustatytais dokumentais, reikalingais pakeistiems įstatams įregistruoti. 

177. Jeigu bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, įstatinį kapitalą galima didinti tik iš 

perkainojimo rezervo. 

 

Įstatinio kapitalo mažinimas 

 

178. Įstatinis kapitalas gali būti maţinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 

arba Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais  teismo sprendimu. Bendrovės, kuri yra 

išleidusi skirtingų klasių akcijas, visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimą 

sumaţinti įstatinį kapitalą, jeigu šiam sprendimui balsuodami atskirai pritaria tos klasės akcijų 

savininkai, su kurių teisėmis šis maţinimas yra susijęs. 

179. Įstatinis kapitalas gali būti maţinamas tik šiais būdais: 

179.1. sumaţinant akcijų nominalias vertes; 

179.2. anuliuojant akcijas. 

180. Sumaţintas bendrovės įstatinis kapitalas negali būti maţesnis uţ šio Akcinių 

bendrovių įstatymo 2 straipsnyje nustatytą bendrovės minimalaus įstatinio kapitalo dydį. 

181. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą sumaţinti įstatinį kapitalą vien 

tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, tame pačiame visuotiniame 

akcininkų susirinkime gali būti priimtas sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 

papildomais įnašais, išleidţiant naujas akcijas. 

182. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą sumaţinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo 

sprendimo priėmimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui. 

183. Įstatinis kapitalas laikomas sumaţintu tik pakeistus įstatus įregistravus Juridinių 

asmenų registre. 

184. Apie sprendimą sumaţinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam 

bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumaţinti bendrovės 

įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame dienraštyje arba apie jį pranešta 

kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku. 

185. Maţindama įstatinį kapitalą, bendrovė privalo savo prievolių įvykdymą papildomai 

uţtikrinti kiekvienam to pareikalavusiam savo kreditoriui. 

186. Bendrovė gali neteikti kreditoriams prievolių įvykdymo papildomo uţtikrinimo, jei 

tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 
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186.1. kreditorių reikalavimų suma neviršija 1/2 bendrovės nuosavo kapitalo dydţio po 

įstatinio kapitalo sumaţinimo; 

186.2. kreditorių reikalavimai yra pakankamai uţtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar 

garantija; 

186.3. įstatinis kapitalas maţinamas vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti 

nuostoliai. 

187. Jei teisme nagrinėjamas ginčas dėl prievolių įvykdymo papildomo uţtikrinimo, dėl 

įstatinio kapitalo sumaţinimo pakeisti įstatai negali būti pateikiami Juridinių asmenų registro 

tvarkytojui iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. 

 

 

VII SKYRIUS 

 BENDROVĖS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ, AUDITAS IR PELNO 

PASKIRSTYMAS 

 

Bendrovės buhalterinė apskaita, finansinė atskaitomybė ir auditas 

 

188. Bendrovės buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės 

atskaitomybės sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. 

189. Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę tvirtina eilinis visuotinis akcininkų 

susirinkimas. Tvirtinama gali būti tik audituota uţdarųjų akcinių bendrovių, kurios atitinka šio 

straipsnio 188 punktą finansinė atskaitomybė. 

190. Bendrovės finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo sušaukimo visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti 

metinę finansinę atskaitomybę bendrovėje, jei joje tenkinami ne maţiau kaip du iš šių kriterijų: 

190.1. pardavimo grynosios pajamos viršija 2 900 000 eurų per ataskaitinius finansinius 

metus; 

190.2. balanse nurodyto turto vertė viršija 1 800 000 eurų; 

190.3. vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus 

viršija 50. 

191. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. 

192. Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė kartu su bendrovės veiklos ataskaita ir 

auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir šiuos įstatus) ne 

vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktos Juridinių 

asmenų registro tvarkytojui. 

 

Pelno (nuostolių) paskirstymas 

 

193. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinę finansinę atskaitomybę, 

turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius). 

194. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime paskirstyti bendrovės pelną (nuostolius) 

nurodoma: 

194.1. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradţioje; 

194.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 

194.3. pervedimai iš rezervų; 

194.4. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių 

nusprendė padengti akcininkai); 

194.5. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 

194.6. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą; 

194.7. akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti; 

194.8. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus; 

194.9. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; 
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194.10. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, 

darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; 

194.11. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 

perkeliamas į kitus finansinius metus. 

195. Bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro grynojo ataskaitinių metų pelno 

(nuostolių) ir nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių metų pradţioje, pervedimų iš rezervų 

bei akcininkų įnašų nuostoliams padengti suma. 

196. Jei privalomasis rezervas yra maţesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį 

rezervą yra privalomi ir negali būti maţesni kaip 1/20 grynojo pelno, kol bus pasiektas šio 

Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas privalomojo rezervo dydis. Pelno dalis, paskirta metinėms 

išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams gali skirti ne 

daugiau 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno. 

197. Jeigu nepaskirstytojo pelno (nuostolių) finansinių metų pradţioje ir grynojo 

ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama, t. y. susidaro nuostoliai, 

visuotinis akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius į paskirstytinąjį 

rezultatą pervedamas sumas įtraukti tokia seka: 

197.1. pervedamas iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais; 

197.2. pervedamas iš privalomojo rezervo; 

197.3. pervedamas iš akcijų priedų. 

198. Jeigu 193 dalyje nustatytų pervedamų sumų nuostoliams padengti nepakanka: 

198.1. likę nepaskirstytieji nuostoliai perkeliami į kitus finansinius metus, jeigu bendrovės 

nuosavas kapitalas sudaro ne maţiau kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydţio; 

198.2. akcininkai gali padengti nuostolius akcininkų įnašais bendrovės nuosavas kapitalas 

turi būti atkurtas taip, kad jis nebūtų maţesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo 

dydţio. 

199. Visuotiniam akcininkų susirinkimui nepriėmus sprendimo padengti nuostolius 

akcininkų įnašais arba priėmus tokį sprendimą, tačiau neatkūrus nuosavo kapitalo iki 1/2 

įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydţio, visuotinis akcininkų susirinkimas turi svarstyti 

klausimą dėl: 

199.1. įstatinio kapitalo sumaţinimo, tačiau sumaţintas įstatinis kapitalas negali būti 

maţesnis uţ Akcinių bendrovių įstatymo 2 straipsnyje nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, 

arba 

199.2. pertvarkymo į Akcinių bendrovių įstatyme numatytą juridinį asmenį, arba 

199.3. bendrovės likvidavimo. 

200. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise 

priklausančių akcijų nominaliai vertei. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta ir jos apmokėjimo 

terminas nepasibaigęs, akcininko dividendas maţinamas proporcingai neapmokėtos akcijos 

kainos daliai. 

201. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, 

paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu 

turėjo teisę į dividendus. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per 1 mėnesį 

nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudţiama. 

 

 

VIII SKYRIUS 

 BENDROVĖS REORGANIZAVIMAS, ATSKYRIMAS, PERTVARKYMAS IR 

LIKVIDAVIMAS 

 

Bendrovės reorganizavimas 

 

202. Bendrovės reorganizuojamos Civilinio kodekso nustatytais būdais. 

203. Bendrovė gali būti reorganizuojama ar dalyvauti reorganizavime tik tuomet, kai 

visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina). 
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204. Sprendimą dėl reorganizavimo priima kiekvienos reorganizuojamos ir reorganizavime 

dalyvaujančios bendrovės visuotiniai akcininkų susirinkimai. Kai bendrovėje yra skirtingų klasių 

akcijų, sprendimas priimamas, jei jam balsuodami atskirai pritaria kiekvienos klasės akcijų 

savininkai (taip pat ir akcijų, nesuteikiančių balsavimo teisės, savininkai). 

205. Sprendimas dėl reorganizavimo gali būti priimtas ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų 

nuo viešo paskelbimo apie parengtas reorganizavimo sąlygas įstatuose nurodytame dienraštyje. 

206. Sprendimu dėl reorganizavimo turi būti patvirtintos reorganizavimo sąlygos ir pakeisti 

tęsiančių veiklą bendrovių įstatai ar priimti po reorganizavimo sukuriamų naujų bendrovių įstatai. 

207. Dokumentas, patvirtinantis visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą reorganizuoti 

bendrovę, ne vėliau kaip per 5 dienas turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui. 

208. Reorganizuojama ir reorganizavime dalyvaujanti bendrovės valdyba, gavusi visuotinio 

akcininkų susirinkimo pritarimą, privalo parengti bendrovės reorganizavimo sąlygas 

209. Reorganizavimo sąlygos turi būti įvertintos audito įmonės, su kuria sutartį sudaro 

kiekviena reorganizavime dalyvaujanti ir reorganizuojama bendrovė. Jei norima sudaryti sutartį 

su bendra audito įmone, tokiai audito įmonei turi pritarti Juridinių asmenų registro tvarkytojas. 

210. Audito įmonė turi parengti reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitą. 

211. Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita turi būti parengta ir pateikta bendrovei ne 

vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta 

priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo. 

212. Kartu su reorganizavimo sąlygomis turi būti parengti pakeisti tęsiančių veiklą 

bendrovių įstatai ar po reorganizavimo sukuriamų naujų bendrovių įstatai.  

213. Pasiūlymus dėl reorganizavimo sąlygų gali teikti valdyba, bendrovės vadovas ir 

akcininkai, kuriems nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominali vertė yra ne 

maţesnė kaip 1/3 įstatinio kapitalo. 

214. Reorganizavimo sąlygos turi būti pateiktos Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne 

vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą dieną įstatuose nurodytame dienraštyje. 

Kartu su reorganizavimo sąlygomis Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikta 

reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita. 

215. Nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą dienos bendrovė, kuri po 

reorganizavimo pasibaigia, įgyja reorganizuojamos bendrovės statusą, o bendrovė, kuri po 

reorganizavimo tęsia veiklą dalyvaujančios reorganizavime bendrovės statusą. 

216. Kiekvienos reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime akcinės bendrovės 

valdyba privalo parengti išsamią rašytinę ataskaitą, kai akcininkai, turintys ne maţiau kaip 1/10 

visų balsų, to pareikalauja. 

217. Kiekviena reorganizuojama ir dalyvaujanti reorganizavime bendrovė apie parengtas 

reorganizavimo sąlygas turi viešai paskelbti įstatuose nurodytame dienraštyje tris kartus ne 

maţesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų 

susirinkimo dėl bendrovės reorganizavimo viešai paskelbti įstatuose nurodytame dienraštyje 

vieną kartą ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu. 

218. Kiekvienos reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės vadovas 

apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus bendrovėje turi informuoti kitų dalyvaujančių 

reorganizavime bendrovių vadovus, kad šie apie tai galėtų pranešti tų bendrovių akcininkams. 

219. Kiekviena reorganizuojama ir dalyvaujanti reorganizavime bendrovė privalo 

papildomai uţtikrinti prievolių įvykdymą kiekvienam to reikalaujančiam jos kreditoriui, kurio 

teisės atsirado ir nepasibaigė iki viešo paskelbimo apie sudarytas reorganizavimo sąlygas, jeigu 

yra pagrindas manyti, kad dėl reorganizavimo, atsiţvelgiant į reorganizuojamos ar dalyvaujančios 

reorganizavime bendrovės bei po reorganizavimo veiksiančios bendrovės, kuriai pagal 

reorganizavimo sąlygas pereina įsipareigojimai, finansinę būkle., prievolės įvykdymas pasunkės. 

220. Bendrovė gali neteikti prievolių įvykdymo papildomo uţtikrinimo, jei jos 

įsipareigojimų kreditoriui įvykdymas yra pakankamai uţtikrintas įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar 

garantija. Ginčus dėl prievolių įvykdymo papildomo uţtikrinimo sprendţia teismas. 
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Akcijų keitimas reorganizuojant bendroves 

 

221. Reorganizuojamų bendrovių akcijos turi būti keičiamos į po reorganizavimo 

veiksiančių (reorganizuojant sukurtų naujų ir po reorganizavimo tęsiančių veiklą) bendrovių 

akcijas, išskyrus šio skirsnio 210 dalyje numatytą atvejį. 

222. Po reorganizavimo veiksiančių bendrovių akcijos po reorganizavimo pasibaigiančių 

bendrovių akcininkams gali būti skirstomos proporcingai arba neproporcingai reorganizuojamų 

bendrovių įstatiniam kapitalui. 

223. Kai skaidant bendrovę po reorganizavimo veiksiančių bendrovių akcijos skaidomos 

bendrovės akcininkams skirstomos neproporcingai jų dalims skaidomos bendrovės įstatiniame 

kapitale, akcininkai, kurių akcijų nominali vertė maţesnė kaip 1/10 skaidomos bendrovės 

įstatinio kapitalo, ne vėliau kaip per 45 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 

reorganizuoti bendrove, priėmimo turi teise, pareikalauti, kad jų akcijas iki reorganizavimo 

pabaigos išpirktų skaidoma bendrovė. Išpirktoms akcijoms taikoma 211 dalis. Išperkamų akcijų 

apmokėjimo kaina nustatoma atsiţvelgiant į vidutinę paskutinių 6 mėnesių iki visuotinio 

akcininkų susirinkimo sprendimo reorganizuoti bendrovę priėmimo šių akcijų rinkos kainą. 

Ginčus dėl atlyginimo uţ akcijas dydţio sprendţia teismas. Jei reikalaujamų išpirkti akcijų 

nominali vertė viršija 1/10 skaidomos bendrovės įstatinio kapitalo, toliau pagal patvirtintas 

reorganizavimo sąlygas bendrovė negali būti reorganizuojama. 

224. Po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės įgytos savos akcijos ar po 

reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės akcijos, įgytos asmens, veikiančio savo vardu, bet dėl 

šios bendrovės interesų ir šios bendrovės lėšomis, bei tos po reorganizavimo pasibaigiančios 

bendrovės akcijos, kurias yra įgijusi po reorganizavimo veiksianti bendrovė ar asmuo, veikiantis 

savo vardu, bet dėl šios bendrovės interesų ir šios bendrovės lėšomis, į bendrovės, veiksiančios 

po reorganizavimo, akcijas nekeičiamos. 

225. Keičiant akcijas į naujas po reorganizavimo veiksiančių bendrovių akcijas, po 

reorganizavimo pasibaigiančių bendrovių akcininkams akcijų kainos skirtumas gali būti 

išmokamas pinigais. Išmokos pinigais negali būti didesnės kaip 10 procentų akcininkų gaunamų 

po reorganizavimo veiksiančių bendrovių naujų akcijų nominalios vertės. 

 

Reorganizuojamų bendrovių turto, teisių ir pareigų perėjimas 

 

226. Reorganizuotų bendrovių visas turtas, teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo 

veiksiančioms bendrovėms nuo naujai sukurtų bendrovių įregistravimo ar po reorganizavimo 

tęsiančių veiklą bendrovių pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre, jeigu 

reorganizavimo sąlygose nenustatyta kitaip. Turtas, teisės ir prievolės bendrovėms priskiriamos 

pagal reorganizavimo sąlygas. 

 

Reorganizavimo pabaiga 

 

227. Reorganizavimas laikomas baigtu, kai įregistruojamos visos po reorganizavimo 

sukurtos naujos bendrovės ar įregistruojami visų tęsiančių veiklą bendrovių pakeisti įstatai. 

228. Iki bendrovės, kuri po reorganizavimo tęs veiklą, dokumentų pateikimo Juridinių 

asmenų registro tvarkytojui sušaukiamas šios bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, jeigu 

taip numatyta reorganizavimo sąlygose. Siame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę 

dalyvauti ir balsuoti tiek po reorganizavimo tęsiančios veiklą bendrovės akcininkai, tiek po 

reorganizavimo pasibaigiančių bendrovių akcininkai, kuriems pagal reorganizavimo sąlygas 

priskirtos po reorganizavimo tęsiančios veiklą bendrovės akcijos. 

229. Po reorganizavimo sukuriama nauja bendrovė įregistruojama po to, kai įvyko šios 

bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, išrinkęs pagal įstatus visuotinio akcininkų 

susirinkimo renkamus bendrovės organus, kai yra išrinkti valdyba (jeigu įstatuose nustatyta, kad 

valdyba sudaroma), bendrovės vadovas ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti 

įstatymuose nurodyti dokumentai. 
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230. Šio skirsnio 225 ir 226 dalyse nurodyti visuotiniai akcininkų susirinkimai gali spręsti 

visus visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus. 

        231. Reorganizuota bendrovė pasibaigia nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. 

        232. Reorganizuotos ir dalyvavusios reorganizavime bendrovės valdymo organų nariai, 

rengę ir įgyvendinę reorganizavimo sąlygas, bei pagal bendrovės sutartį su audito įmone 

reorganizavimo sąlygas vertinę ekspertai įstatymų nustatyta tvarka turi atlyginti dėl jų kaltės 

padarytą ţalą tų bendrovių akcininkams. 

 

Bendrovės atskyrimas 

 

233. Bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis gali būti atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, 

teisių bei pareigų pagrindu gali būti kuriama viena ar kelios tos pačios teisinės formos naujos 

bendrovės. 

234. Šio skirsnio 230 dalyje nurodytam atskyrimui mutatis mutandis taikomos Civilinio 

kodekso ir šio Įstatymo nuostatos, reglamentuojančios reorganizavimą padalijimo būdu. 

 

Pertvarkymas 

 

235. Uţdaroji akcinė bendrovė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę ar į kitą ţemiau 

išvardytų teisinių formų juridinį asmenį: 

235.1. valstybės įmonę; 

235.2. savivaldybės įmonę; 

235.3. ţemės ūkio bendrovę; 

235.4. kooperatinę bendrovę (kooperatyvą); 

235.5. tikrąją ūkinę bendriją; 

235.6. komanditinę ūkinę bendriją; 

235.7. individualią įmonę; 

235.8. viešąją įstaigą. 

236. Bendrovė pertvarkoma vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu 

ir naujos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančiu įstatymu. 

237. Sprendimą pertvarkyti bendrovę priima visuotinis akcininkų susirinkimas 

(akcininkas). 

238. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu dėl bendrovės pertvarkymo turi būti 

patvirtinti naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai ir išrinkti (sudaryti) 

dalyvių susirinkimo renkami organai. 

239. Apie sprendimą pertvarkyti bendrovę turi būti viešai paskelbta įstatuose nurodytame 

dienraštyje tris kartus ne maţesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbta įstatuose 

nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešta visiems bendrovės kreditoriams raštu. Pranešime 

turi būti nurodyti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovę bei naujos 

teisinės formos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma ir buveinė. 

240. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą pertvarkyti bendrovę, turi būti pateiktas 

Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną. 

241. Nuo sprendimo pertvarkyti bendrovę dienos ji įgyja pertvarkomos bendrovės teisinį 

statusą. 

242. Pertvarkant uţdarąją akcinę bendrovę, taip pat kitos įstatymuose numatytos teisinės 

formos juridinį asmenį į akcinę bendrovę, be kitų šiame ir kituose įstatymuose nustatytų veiksmų, 

turi būti: 

242.1. akcijos įregistruotos Vertybinių popierių komisijoje vertybinių popierių rinką 

reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka; 

242.2. išrinkta audito įmonė. 

243. Pertvarkymas laikomas baigtu nuo naujos teisinės formos juridinio asmens pakeistų 

steigimo dokumentų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. 
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Bendrovės likvidavimas 

 

244. Bendrovė gali būti likviduojama Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų 

likvidavimo pagrindais. 

245. Sprendimą likviduoti bendrovę priima visuotinis akcininkų susirinkimas arba teismas 

Civilinio kodekso nustatytais atvejais. 

246. Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo likviduoti nemokią 

bendrovę. 

247. Bankrutavusi bendrovė likviduojama Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. 

248. Visuotinis akcininkų susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti bendrovę, 

arba Juridinių asmenų registro tvarkytojas, kai jo iniciatyva teismas priima sprendimą likviduoti 

bendrovę, privalo išrinkti (paskirti) jos likvidatorių. 

249. Nuo visuotinio akcininkų sprendimo likviduoti bendrovę priėmimo dienos bendrovė 

įgyja likviduojamos bendrovės statusą. Nuo išrinkimo (paskyrimo) likvidatorius įgyja bendrovės 

vadovo ir valdybos teises ir pareigas. Bendrovės vadovas ir valdyba netenka savo įgaliojimų nuo 

likvidatoriaus paskyrimo. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas šio Įstatymo 

nustatyta tvarka. 

250. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali nustatyti kitą (ne sprendimo priėmimo dienos) 

datą, nuo kurios įsigalioja sprendimas dėl bendrovės likvidavimo, tačiau ši data negali būti 

ankstesnė kaip sprendimo likviduoti bendrovę priėmimo diena. 

251. Apie bendrovės likvidavimą likvidatorius turi viešai paskelbti įstatuose nurodytame 

dienraštyje 3 kartus ne maţesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbti įstatuose 

nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu. Skelbime ar 

pranešime turi būti nurodyti visi Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie 

bendrovę. 

252. Likvidatorius ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie bendrovės likvidavimą dieną 

turi pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui dokumentus, patvirtinančius sprendimą 

likviduoti bendrovę, ir duomenis apie save. 

253. Likviduojama bendrovė pirmiausia turi atsiskaityti su bendrovės kreditoriais, laikantis 

Civilinio kodekso nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės. Atsiskaičius su 

likviduojamos bendrovės kreditoriais, išmokamas sukauptas dividendas privilegijuotųjų akcijų su 

kaupiamuoju dividendu savininkams. Likęs likviduojamos bendrovės turtas padalijamas 

akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. 

Analogiškai dalijamas ir vėliau išaiškėjęs bendrovės turtas. Jei bendrovės akcijos suteikia 

nevienodas teises, dalijant turtą į jo aš turi būti atsiţvelgta. 

254. Sprendimą atšaukti bendrovės likvidavimą gali priimti sprendimą likviduoti bendrovę 

priėmęs visuotinis akcininkų susirinkimas ar teismas. Sprendimas likviduoti bendrovę negali būti 

atšauktas, jei bent vienas akcininkas gavo dalį likviduojamos bendrovės turto. 

255. Dokumentai, patvirtinantys sprendimą likviduoti bendrovę, taip pat atšaukti 

likvidavimą, turi būti pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. 

 

Likvidatoriaus kompetencija 
256. Likvidatorius turi bendrovės valdybos ir bendrovės vadovo teises ir pareigas. 

Likvidatoriumi gali būti tik fizinis asmuo, jam keliami tie patys reikalavimai kaip ir bendrovės 

vadovui. 

257. Jei bendrovės likvidavimas trunka ilgiau nei metus, po kiekvienų finansinių metų 

pabaigos ne vėliau kaip per 3 mėnesius likvidatorius sudaro metinę finansinę atskaitomybę ir 

likvidavimo ataskaitą. Metinę finansinę atskaitomybę ir likvidavimo ataskaitą tvirtina visuotinis 

akcininkų susirinkimas. Su šiais dokumentais turi teisę susipaţinti visi akcininkai ir kreditoriai. 

258. Likvidatorius gali būti atšauktas Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 
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IX SKYRIUS 

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMAS 

 

259. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir pranešimai, su kuriais reikia 

supaţindinti kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo. Uţ 

sprendimų ir pranešimų išsiuntimą laiku atsako bendrovės vadovas arba likvidatorius. 

260. Vieši pranešimai skelbiami dienraštyje ,,Lietuvos rytas“. 

261. Kol bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo funkcijas atlieka Raseinių rajono 

savivaldybės taryba, Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsniu nustatyta tvarka pranešimai apie 

visuotino akcininkų susirinkimo sušaukimą neteikiami. 

262. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudoti pirmumo teise įsigyti uţdarosios akcinės 

bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti 

pasinaudota, turi būti viešai paskelbtas šių įstatų 263 p. nurodyta tvarka ir šis pranešimas ne 

vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo įstatuose  nurodytame  dienraštyje  ar  pranešimo   

įteikimo  ar registruoto  laiško išsiuntimo dieną turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro 

tvarkytojui. 

263. Visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytas terminas, per kurį akcininkas 

pasinaudodamas pirmumo teise gali įsigyti akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, negali būti 

trumpesnis kaip 14 dienų nuo Juridinių asmenų registro viešo paskelbimo dienos ar nuo 

pranešimo įteikimo ar registruoto laiško išsiuntimo uţdarosios akcinės bendrovės akcininkui 

dienos. 

264. Pranešimas apie ketinimą parduoti akcijas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo 

pranešimo gavimo dienos bendrovės vadovo turi būti įteiktas kiekvienam bendrovės akcininkui 

pasirašytinai arba išsiųstas registruotu laišku. Pranešime nurodoma parduodamų akcijų 

skaičius pagal klases, siūloma pardavimo kaina ir terminas, per kurį akcininkas gali 

pranešti bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamas akcijas. Terminas negali būti 

trumpesnis kaip 14 dienų ir ilgesnis nei 30 dienų nuo bendrovės pranešimo ar laiško išsiuntimo 

dienos. Ne vėliau kaip per 45 dienas nuo akcininko pranešimo, apie ketinimą parduoti 

akcijas, gavimo dienos bendrovės vadovas turi pranešti parduodančiajam akcijas apie kitų 

akcininkų pageidavimą pirkti visas jo akcijas. Akcijos uţdarosios akcinės bendrovės 

akcininkams parduodamas Akcinių bendrovių įstatymo 47 str. 5 d. numatyta tvarka.  

265. Pranešimas apie bendrovei per nustatytą terminą negrąţintas materialias akcijas 

ar akcijų sertifikatus, taip pat tais atvejais, kai materialios akcijos ar akcijų sertifikatai yra 

pamesti, sunaikinti ar kitaip prarasti, bendrovės vadovas privalo viešai paskelbti įstatuose 

nurodytame dienraštyje nedelsdamas po to, kai suţinojo ar turėjo suţinoti. Tokiame 

skelbime nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas bei materialios akcijos ar akcijų sertifikato 

numeris. 

266. Pranešimas, apie sprendimą sumaţinti bendrovės įstatinį kapitalą, turi būti 

įteiktas bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumaţinti 

įstatini kapitalą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame dienraštyje arba apie jį 

pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku. 

267. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo 

sprendimo priėmimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui. Dėl įstatinio kapitalo 

padidinimo pakeistus įstatus įregistravus Juridinių asmenų registre, bendrovės vadovas 

įstatuose nustatyta tvarka turi pranešti akcininkams apie naujų materialių akcijų ar 

sertifikatų atsiėmimo tvarką. Akcijas iki jų atsiėmimo saugo bendrovė. 

268. Kiekviena reorganizuojama ar likviduojama bendrovė apie parengtas 

reorganizavimo ar likvidavimo sąlygas turi viešai paskelbti įstatuose nurodytame dienraštyje 

tris kartus ne maţesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio 

akcininkų susirinkimo dėl bendrovės reorganizavimo ar likvidavimo vieną kartą ir pranešti 

visiems kreditoriams raštu. Skelbime ar pranešime turi būti nurodyti Akcinių bendrovių 

įstatymo 63 straipsnio l dalies 1, 2, 3, 8, ir 9 punktuose išvardyti duomenys ir nurodyta, kur ir kada 

galima susipaţinti su šio įstatymo 63 str. 2 dalyje išvardintais dokumentais. 






