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PATVIRTINTA
Moletq rajono savivaldybes administracijos

direktoriaus2020 m. birZelio 4 d.

isakymuNr. 86-511

uAB MOLnrtT nuroBUSV PARKO ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. UAB Moletq autobusq parkas (toliau - bendrove), yra ribotos.civilines atsakomybes

privatusis juridinis asmuo, turis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos atciniq bendroviq isiatymu (toiiau - Akciniq bendroviq istatymas), kitais

Lietuvos Respublikos teises aktais, taip pat Siais istatais'
2.BendrovesteisindformauZdarojiakcinebendrove.
3.Bendrovesfinansiniaimetaiyrakalendoriniaimetai.
4. Bendroves veiklos laikotarpis neribotas'

II SKYRIUS
BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrov6s veiklos tikslai - siekti pelno, racionaliai naudoti Bendroves le5as, turtQ ir

kitus isteklius, vykdant keleiviq veZimo paslaugq vietinio (priemiestinio) susisiekimo marsrutais bei

uZsakomaisiais ir specialiaisiais reisais'

6. Bendrovds flkin6s komercinds veiklos ruSys pagal Ekonomines veiklos ruSiq

klasifikatoriq:
6.1. Keleiviq veZimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu - 49 '3;

6.2. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis keleiviq sausumos transportas - 49 '39;

6.3. Varikliniq transporto priemoniq technine prieZitra ir remontas - 45'20;

6.4. Nuosavo arba nuomojamo nekiinojamojo turto nuoma ir eksploatavimas - 68'20'

6.5. Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenq aptarnavimo veikla -96'09'
7. Licencijuojam4 ar kit4 specialaus leidimo reikalaujam4 veikl4 bendrove gali vykdyti

tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas
g. Bendrove gali uZsiimti beikokia kita veikla, kuri nepriestarauja Lietuvos Respublikos

teises aktams.

IIT SKYRIUS

BENDROVES ISTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTE'

fficr.lg SKAIdIUS IR SUTEIKIAMOS TEISES

9. Bendroves istatinis kapitalas yra 291308,64 (du Simtai devyniasde5imt vienas

t[kstantis trys Simtai astuoni eurai, Sesiasdesimt keturi centai) euro'

10. Bendroves lstatinis kapitalas padalyas i 10059 (de5imt tukstandiq penkiasdesimt

devynias) paprast4sia, \nu.dir., akcijas. Visos akcijos nuosavybes teise priklauso Moletq raiono

savivaldybei. r -,-:--r^y:..+ x^y.
1 1. Vienos akcijos nominali vertd - 28p6 (dvide5imt a5tuoni eurai, devyniasde5imt SeSt

centai) euro.
12. Bendrovds akcijos yra nematerialios'

13. Visos bendrovds nematerialios akcijos yra fiksuojamos ira5ais akcininkq asmeninese

vertybiniq popierii+ s4skaitose. Akcininkq asmenines vertybiniq popieriq s4skaitos yra tvarkomos

Akciniq bendroviq istatymo nustatyta tvarka'

14. Kiekviena visi5kai apmoketa akcija j4 turindiam akcininkui bendroves visuotiniame

akcininkq susirinkime suteikia vien4 bals4.

15. Bendroves akcininkq teises ir pareigas nustato Akciniq bendroviq istatymas ir kiti

Lietuvos ResPublikos istatYmai.
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IV SKYRIUS
BENDROVNS VU-,NYMAS

16. Bendrovds valdYmo organal:

16.1. visuotinis akcininkq susirinkimas;

16.2. vienasmenis valdymo organas - bendroves vadovas (direktorius).

17. Kolegiahs valdymo ir prieZilros organai bei komitetai bendroveje nesudaromi.

18. Visu-otinio akcininkq iusirinkimo kompetencija, jo su5aukimo tvarka, Bendroves

direktoriaus kompetencija, jo rinkimo ir at5aukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytqiq Akciniq

bendroviq istatyme. Visq Bendroves akcijq savininkas yra vienas asmuo, jo ra5tiSki sprendimai

prilyginami visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS
BENDROVES pn q.NnSInnq SKELBIMO TVARKA

19. Kai bendrovds prane$imai turi blti paskelbti vie5ai, jie skelbiami V{ Registrq centro

leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenq vie5i prane5imai".

20. Kiti bendrovds prane$imai akcininkams ir kitiems asmenims siundiami registruotu

laiSku arba iteikiami pasirasyinai. Skubls praneSimai gali buti perduoti elektroniniq rySiq

priemonemis, originalai nedelsiant issiundiami adresatui registruotu lai5ku ar iteikiami pasira5ytinai.

Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimai ar kiti prane5imai yra skelbiami Lietuvos Respublikos

akciniq bendroviq isiatymo nustatltais terminais. UZ praneiimq i5siuntim4 arjq iteikim4laiku atsako

bendroves vadovas.

VI SKYRIUS
BENDROVES DOKUMENTU IR INFORMACIJOS

PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

21. Akcininko ralytiniu reikalavimu ne vdliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo

dienos bendrovds dokumentai, nesusijg su bendrovds komercine (gamybine) paslaptimi ir

konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipaZinti bendrov0s darbo valandomis jos

buveineje ar kitoje bendroves vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Siq

dokumentq kopijos akcininkui gali buti siundiamos registruotu laiSku arba iteikiamos pasira5ytinai.

22. Akcininkas turi teisg susipaZinti su visais bendroves dokumentais. Bendrove gali

atsisakyti sudaryti akcininkui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti dokumentq, susijusiq su bendroves

komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, iSskyrus atvejus, kai

bendroves informacija at<iinini<ui butina lgyvendinti kituose teises aktuose numatl'tus imperatlvius

reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos konfidencialum4. Bendrove privalo sudaryti

akcininkui galimybg susipaZinti su kita bendroves informacija ir (ar) pateikti dokumentq kopijas,

jeigu tokia informacija ir dokumentai, iskaitant informacij4 ir dokumentus, susijusius su bendroves

koirercine (gamybinl) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui bfitini vykdant kituose

teis6s aktuose numatyus reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos ir dokumentq

konfidencialum4. Bendrove atsisako akcininkui pateikti dokumentq kopijas, jeigu negalima nustatyti

dokumentq pur.ikulurusio akcininko tapatybes. Atsisakym4 sudaryti akcininkuigalimybq susipaZinti

ir (ar) pateiliti dokumentq kopijas bendrove turi iforminti raStu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

23. Bendroves dokumentai, jq kopijos ar kita informacija akcininkui pateikiama

neatlygintinai.
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VII SKYRIUS

BENDROVEs rII'u'LU IR ATSTOVYBIU STEIGIMAS

IR VEIKLOS NUTN,IUKIMAS

24.BendrovdturiteisgsteigtibendrovesfilialusiratstovybesLietuvosRespublikojeir
uZsienio valstYbese'

25, Sprendima steigli bendroves firialus ir atstovybes, nutraukti jq veikl4' skirti ir atsaukti

bendroves filialq ir atstovybiq vadows p.il;;t"ip pat filiarq-ir atstovybiq nuostatus wirtina bendroves

vadovas, vadoraudari*i, t ire, aktais it';;G-;i:riotinio akcininkq susirinkimo pritarim4'

VIII SKYRIUS

BENDROVEs lsuTu KEITIMO TVARKA

26. Bendroves lstatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akciniq bendroviq

istatyme.

UAB Moletq autobusq Parko

direktorius
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