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uZoRnosros RrclruEs arNonovEs "sENAsts ruRGUS"
lSTATAr
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

2.
3.
4.

UZdaroji akcin6 bendrov6 "Senasis turgLrs" (toliau - Bendrov6) yra ribotos civilinds atsakomybes
privatusis juribinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu (toliau - Akciniq bendroviq istatymas), kitais Lietuvos
Respublikos teisds aktais, taip pat Siais istatais.
Bendrovds teisin6 forma - uZdaroji akcin6 bendrove.
Bendroves veiklos laikotarpis

-

Bendrov6s finansiniai metai

sausio 1 d.

-

neribotas.

-

gruodiio 31 d..

BENDROVES VEIKTOS TIKSTAI IR OBJEKTAS

5.

Bendrov6s'veiklos tikslas y.ra pelno gavimas teikiant paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims,
racionalus genJ'ioves turto bei kitq iStekliq naudojimas, kad nebrJtq paZeisti akcininkq turtiniai interesai.
Bendrovds veikloslobjektas yra paslaugq teikim'as, prekybinds irangos nuoma, didmenin6 ir maZmenind
prekyba, turgaus prekybos administravimas, gamyba, tarpininkavimas, nekilnojamojo turto operacijos,
sand6liavimas ir transportui bUdingq paslaugq veikla'

Bendrov6 gali uZsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieStarauja Lietuvos Respublikos teises aktams.
Licencijuojamq veiklq Bendrov6 gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.
BENDRovEs lsrATtNts KAptrALAs, AKcuos NoMtNAu vERTE, AKcUU sKAtetus lR surElKIAMos rElsEs

6.
7.
8.
9.

Bendrov6s lstatinis kapitalas yra L73L88O,00 EUR (vienas milijonas septyni Simtai trisdeSimt vienas
tilkstantis aStuoni aStuoniasdeSimt eurq, 00 ct).
Bendrov6s jstatinis kapitalas padalytas i 5972000 vnt. (penkis milijonus devynis Simtus septyniasdeSimt
du tUkstandius vienetq) paprasttiq vardiniq akcijq.
Bendrov6s akcijos nominali vertd yra 0,29 EUR (nulis eurq, 29 ct).
Bendrovds akcijos yra nematerialios.

10. Kiekviena visilkai apmokdta akcija

jq

turindiam akcininkui Bendroves visuotiniame akcininkq

susirinkime suteikia vienq balsq.
11. Bendroves akcininkq teises ir pareigas nustato Akciniq bendroviq jstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos
teisds aktai.
BENDROVES VALDYMAS

12. Bendrovds organai:

1)

2l

visuotinis akcininkq susirinkimas;
kolegialus Bendroves valdymo organas

3)

vienasmenis Bendrov6s valdymo organas

-

valdyba;

-

vadovas (direktorius).

13. Visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencija, jo su5aukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akciniq
bendroviq istatyme.
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lSTATAl
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

UZdaroji akcin6 bendrovd "Senasis turgus" (toliau - Bendrovd) yra ribotos civilin6s atsakomybes
privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu (toliau - Akciniq bendroviq jstatymas), kitais Lietuvos
Respublikos teisds aktais, taip pat Siais istatais.

2.
3.
4.

Bendrov6s teisin6 forma

-

uidaroji akcin6 bendrovd.

Bendroves veiklos laikotarpis
Bendrov6s finansiniai metai

-

-

neribotas.

sausio 1 d.

-

gruodZio 31 d..

BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5.

Bendrov6s veiklos tikslas rTra pelno gavimas teikiant paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims,
racionalus gendioves turto bei kitq iStekliq naudojimas, kad neb[tq paZeisti akcininkq turtiniai interesai.
Bendrovds veikloslobjektas yra paslaugq teikim'as, prekybinds jrangos nuoma, didmenine ir maimenind
prekyba, turgaus prekybos administravimas, gamyba, tarpininkavimas, nekilnojamojo turto operacijos,
sand6liavimas ir transportui bUdingq paslaugq veikla.

Bendrov6 gali uZsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieitarauja Lietuvos Respublikos teises aktams.
Licencijuojamq veiklq Bendrov6 gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.
BENDRovEs lsrATtNls KAptrALAs, AKcuos NoMTNALT vERTE, AKctJU sKAtelus lR surElKIAMos rElsEs

6.
7.
8.
9,

Bendrov6s lstatinis kapitalas yra 173L880,00 EUR (vienas milijonas septyni Simtai trisdeiimt vienas
tIkstantis aituoni a5tuoniasdeiimt eurq, OO ct).
Bendrov6s lstatinis kapitalas padalytas i 5972000 vnt. (penkis milijonus devynis Simtus septyniasde5imt
du tukstandius vienetq) paprastqjq vardiniq akcijq.
Bendrovds akcijos nominali vertd yra 0,29 EUR (nulis eurq, 29 ct).
Bendrov6s akcijos yra nematerialios.

10. Kiekviena visiSkai apmokdta akcija

jq

turindiam akcininkui Bendrov6s visuotiniame akcininkq

susirinkime suteikia vienq balsq.
11. Bendrov6s akcininkq teises ir pareigas nustato Akciniq bendroviq istatymas ir kiti Lietuvos Respublikos
teisds aktai.
BENDROVES VALDYMAS

12. Bendrov6s organai:

1)

2l

visuotinis akcininkq susirinkimas;
kolegialus Bendroves valdymo organas

3)

vienasmenis Bendrovds valdymo organas

-

valdyba;

-

vadovas (direktorius).

13. Visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencija, jo suiaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akciniq
bendroviq istatyme.

14. Jeigu bendrov6s visq akcijq savininkas yra vienas asmuo,
akcininkq susirinkimo sprendimams.

jo raiti5ki sprendimai prilyginami visuotinio

15. Valdyba - kolegialus valdymo organas, kur! sudaro 3 nariai. Valdybq 4 metams renka Visuotinis
akcininkq susirinkimas. Bendrovds valdybos kompetencija, jos nariq rinkimo ir atiaukimo bei sprendimq
pri6mimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme.
16. Be Akciniq bendroviq lstatyme priskirtos kompetencijos valdyba taip pat:

1) priima sprendimus teikti paramq;
2) priima sprendimus imti paskolas;
3) priima sprendimus del ilgalaikio turto, kurio balansine vert6 didesn6 kaip 15000,00
(penkiolika t[kstandiq eurq,
sandorio

4l

ruiiai);

OO

EUR

ct), investavimo, perleidimo (skaidiuojama atskirai kiekvienai

_

juos
nustato Bendrovdi atlygintinai teikiamq paslaugq jkainius ir tarifus, iSskyrus atvejus, kai
lstatymq nustatyta tvarka nustato kita istatymq nustatyta institucija'

17. Bendrov6s valdyba

turi gauti visuotinio akcininkq susirinkimo pritarimq, priei priimdama

Siuos

sprendimus:

(penkiolika tlkstandiq

1)

del ilgal;1ikio turto, kurio balansind verte didesn6 kaip

2l

eurq, 0O ct), investavimo, perleidimo (skaidiuojama atskirai kiekvienai sandorio r[5iai);
del ilgalaikio turto, kurio balansind vertd didesn e kai L/ZO Bendrov6s istatinio kapitalo, ikeitimo

3)

ir hipotekos (skaidiuojama bendra sandoriq suma);
del kitq asmenLl prievoliq, kuriq suma didesnd kaip 1,/2O Bendroves istatinio kapitalo, lvykdymo

15OOO,OO EUR

laidavimo ar garantavimo.

1g. Bendroves vadovas - direktorius yra vienasmenis Bendrovds valdymo organas. Bendroves santykiuose
su kitais asmenimis Bendrovds vardu vienvaldiSkai veikia Bendroves vadovas, Bendroves vadovo
Akciniq
kompetencija, jo rinkimo, atSaukimo bei atsistatydinimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios
bendroviq istatYme.
BENDROVES PRAN ESIMU SKELBIMO TVARKA

turi b[ti paskelbti vie5ai, jie skelbiami dienra5tyje ,,Klaipeda'1.
20. Kiti Bendrovds prane5imai akcininkui (-ams) ir kitiems asmenims siundiami registruotu laiSku arba
jteikiami pasiralytinai. Skub[s pranesimai gali b[ti perduoti elektroniniq rySiq priemonemis, originalai
nedelsiant iSsiundiami adresatui registruotu laiSku ar iteikiami pasiraiytinai.
21. Akcininkui (-ams) prane5imai yra siundiami Bendrovds vertybiniq popieriq apskaitos dokumentuose
19.

Kai Bendroves praneSimai

nurodytu adresu.
22. Ui. pranesimq iSsiuntimq ar jq iteikimq laiku atsako Bendrov6s vadovas.
BENDROVES DOKUMENTU tR TNFORMACUOS PATEIKIMO AKCININKAMS WARKA

gavimo dienos Bendrovtis
23. Akcininko rabtisku reikalavimu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo
dokumentai, nesusijq su Bendroves komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija,
vadovo
akcininkui pateikiami susipaZinti Bendrov6s darbo valandomis jos buvein€je ar kitoje Bendroves

gali bUti
nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. 5iq dokumentq kopijos akcininkui
siundiamos registruotu laiSku arba iteikiamos pasiraSytinai'

z

*l
,.,:

24. Akcininkas arba akcininkq grupe, turintys ar valdantys daugiau kaip L/2 akcijq ir pateikq Bendroveijos
nustatgos formos ra5ytini isipareigojimq neatskleisti komercin6s (gamybines) paslapties ir

konfidencialios informacijos, turi teisq susipaiinti su visais Bendrov6s dokumentais. lsipareigojimo
formq nustato Bendrov6s vadovas.
25. Bendrovds dokumentai, jq kopijos ar kita informacija akcininkams pate'ikiama neatlygintinai.
BENDROVES FrLrArU rR ATSTOVYBTU STETGTMAS rR VETKLOS NUTRAUKTMAS

25. Bendrov6 turi teisq steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir uZsienio valstybdse.
27. Sprendimus ddl Bendrovds filialq ir atstovybiq steigimo bei jq veiklos nutraukimo priima Bendrov6s
valdyba. Filialai ir atstovyb6s veikia pagal Bendrov6s valdybos patvirtintus nuostatus.
28. Filialui ar atstovyb6'mi Vadovauja filialo ar atstovybds vadovas - direktorius. Filialq
vadovus skiria ir at5aukia Bendrovds'vadovas, gavqs Bendrov6s valdybos pritarimq.
BENDROVES ISTATU

ir atstovybiq

KEIIMO TVARKA

29. Bendroves istatq keitimo tverka nesiskiria nuo nurodytosios Akciniq bendroviq istatyme.
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Sie istatai pasiraSyti

zo
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Klaipedoje
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