
PROJEKTAS 

 

AB „KAUBOS TURTAS“ 

ĮSTATAI 
 
I. Bendroji dalis 
 
1. Bendrovės pavadinimas yra AB „Kaubos turtas“ (toliau – Bendrovė).  
 
2. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis 

savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis 
kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. 

 
3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės 

įstatai yra pagrindinis ir aukščiausios teisinės galios Bendrovės dokumentas. 
 
4. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė. 
 
5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. 
 
6. Bendrovė įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai 

yra: 
 

6.1. visuotinis akcininkų susirinkimas; 
 

6.2. valdyba; 
 

6.3. ir Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.  
 

7. Bendrovės organai ir jų nariai privalo veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų  naudai. 
Bendrovės valdymo organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų bei Bendrovės 
vidaus dokumentų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslo. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės 
valdybos narius ar į Bendrovės vadovo pareigas, privalo pranešti jį renkančiam/skiriančiam organui 
kur ir kokias kitas pareigas jis eina, nurodyti kaip jo kita veikla gali įtakoti Bendrovės  (ar su 
Bendrove susijusių kitų juridinių asmenų) interesus ar jo priimamus sprendimus Bendrovėje. 

 
II. Bendrovės veiklos tikslas ir objektas 
 
8. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno gavimas ir visų akcininkų turtinių interesų tenkinimas. 

 
9. Bendrovės veiklos objektas yra nekilnojamojo turto ir kito turto nuoma, valdymas ir 

administravimas, investavimas į nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. 
 
10. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės 

aktams. Veikla kuriai yra reikalingas leidimas ar licencija, gali būti vykdoma tik gavus šiuos 
dokumentus. 

 
11. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. 

Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės 
filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba. 

 
III. Įstatinis kapitalas ir akcijos 
 
12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 97 257,01 Eur. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 

335 369 paprastąsias vardines 0,29 Eur nominalios vertės akcijas 
 
13. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos 

yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių 
sąskaitose. 
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14. Kiekviena akcija, už kurią visiškai sumokėta, ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame 
akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. 

 
IV. Akcininkai ir akcininkų teisės 
 
15. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas 

turtines ir neturtines teises. 
 
16. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises. 
 
V. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas 
 
17. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. 
 
18. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato 

Akcinių bendrovių įstatymas bei kiti teisės aktai. 
 
VI.  Bendrovės valdyba 
 
19. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. 
 
20. Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo bei narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato Akcinių 

bendrovių įstatymas bei kiti teisės aktai. 
 
21. Valdybos kompetencija negali būti perduodama ir/ar deleguojama. 
 
22. Valdyba yra atskaitinga visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

 
23. Valdybą sudaro 3 nariai. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. 

 
24. Valdyba renkama 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdybos kadencija prasideda pasibaigus valdybą 

išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir baigiasi valdybos kadencijos pabaigos metais 
vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną. 

 
25. Jeigu valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus 

kadencijai, nauja valdyba renkama likusiam nustojusios eiti pareigas valdybos kadencijos 
laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos 
kadencijos pabaigos. 

 
26. Visi valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

nustatytas išimtis. 
 

27. Su valdybos nariais ir valdybos pirmininku, prieš jiems pradedant eiti pareigas, gali būti 
sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje, kurių sąlygas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. 
Jeigu Bendrovės valdybos narys ar valdybos pirmininkas išrenkamas į generalinio direktoriaus 
pareigas ar paskiriamas Bendrovės padalinio vadovu, dėl šio darbo su juo sudaroma darbo 
sutartis. 

 
VII. Generalinis direktorius  
 
28. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Generalinis direktorius yra 

pagrindinis Bendrovei vadovaujantis ir Bendrovę reprezentuojantis asmuo. Generalinis 
direktorius privelo veikti išimtinai Bendrovės interesais, saugoti Bendrovės komercines 
(gamybines) paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją. 

 
29. Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato Akcinių bendrovių 

įstatymas bei kiti teisės aktai. 
 
30. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti yra reikalingas kito 

bendrovės organo sprendimas ir/ar pritarimas, generalinis direktorius gali sudaryti Bendrovės 
sandorius tik kai yra priimtas toks sprendimas ir/ar pritarimas. 
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31. Bendrovės valdyba renka generalinį direktorių ir jį atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo 
atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria 
nuobaudas. Generalinis direktorius yra atskaitingas valdybai. 

 
IX. Pranešimų skelbimo tvarka 
 
32. Bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti 

viešai, taip pat kiti pranešimai apie esminius Bendrovės įvykius apie kuriuos privaloma pranešti, 
taip pat kita informacija su kuria privaloma supažindinti visus akcininkus, skelbiama dienraštyje 
Kauno diena. Bendrovė pranešimus gali papildomai skelbti ir kitais būdais. 
 

33. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas. 
 

34. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje 
Kauno diena ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie 
pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta tokiu pačiu būdu, ne 
vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. 

 
X. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka 
 
35. Bendrovės informacija ir dokumentai akcininkams teikiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta 

tvarka. 
 

36. Informacija ir dokumentai, su kuriais akcininkai turi teisę susipažinti, akcininkams pateikiami 
neatlygintinai. 

 
37. Valdyba nustato informaciją, kuri yra konfidenciali ir/arba laikoma Bendrovės komercine 

(gamybine) paslaptimi.  
 

XI. Filialai ir atstovybės 
 
38. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. 

 
39. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų 

ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba 
vadovaudamasi teisės aktais. 

 
XII. Įstatų keitimo tvarka 
 
40. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme. 
 
 
 
 
 
 
Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo: 
 
 
__________________________ 
   [vardas, pavardė, parašas] 
 
 
__________________________ 
                    [data] 
 


