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UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES
,,SIAULIV VANDENYS"
»?'

^

{STATAI
I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uzdaroji akcine bendrove ,,Siaulii{ vandenys" (toliau - Bendrove) yra ribotos civilines
atsakomybes pnvatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos akcini^ bendrovii; ^statymu (toliau - Akcinii} bendrovii^ jstatymas), kitais
Lietuvos Respublikos teises aktais, taip pat siais ^statais.
2. Bendroves teisine forma - uzdaroji akcine bendrove.

3. Bendroves pavadinimas - Uzdaroji akcine bendrove ,,Siauliq vandenys".
4. Bendroves buveine - Vytauto g. 103, Siauliai.
5. Bendroves veiklos laikotarpis neribotas.
6. Bendroves finansiniais metais laikomi kalendoriniai metal.
II SKYRIUS

BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

7. Bendrove vykdo siuose ^statuose nurodyt^ komercin^ ukin? veiklq., siekia maksimalaus
Bendroves rentabilumo, pelno.
8. Bendroves veiklos tikslas (objektas) yra geriamojo vandens tiekimas bei nuotekq tvarkymas
bei su siomis paslaugomis susijusiq paslaugi^ teikimas.
9. Bendrove vykdo sias ekonomines veiklos rusis (pagal Ekonomines veiklos rusii}
klasifikatorii^):

9.1. Vandens surinJ'timas, valymas ir tiekimas (36);
9.2. Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36.0);
9.3. Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36.00);
9.4. Vandens surinkimas ir valymas (36.00.10);
9.5. Vandens tiekimas pramones }monems (36.00.20);
9.6. Vandens tiekimas gyventojams (36.00.30);
9.7. Nuotekq valymas (37);

9.8. Nuotek^ valymas (37.0);
9.9. Nuotek^ valymas (37.00);

9.10. Atliekq surinkimas, tvarkymas ir salinimas; medziag^ atgavimas (38);

9.11. Atlieki} surinkimas (38.1);

9.12. Nepavoj ingq atlieki^ surinkimas (38.11);
9.13. Pavojing^ atlieki^ surinkimas (38.12);
9.14. AtliekL} tvarkymas ir salinimas (38.2);

9.15. Nepavojingi4 atlieki} tvarkymas ir salinimas (38.21);
9.16. Pavojingi4 atliekq tvarkymas ir salinimas (38.22);
9.17. Medziagi^ atgavimas (38.3);
9.18. Regeneravimas ir kita atliekii tvarkyba (39);

9.19. Regeneravimas ir kita atlieki^ tvarkyba (39.0)
9.20. Regeneravimas ir kita atlieki^ tvarkyba (39.00);
9.21. Komunalini^ nuotekq statini^ statyba (42.21);
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9.22. Vandens statinii} statyba (42.91);

9.23. Vandentiekio, sildymo ir oro kondicionavimo sistemq ^rengimas (43.22);
9.24. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
9.25. Architekturos ir inzinerijos veikla; tecl'minis tikrinimas ir analize (71);

9.26. Architekturos ir inzinerijos veikla bei suja susijusios technines konsultacijos (71.1);
9.27. Techninis tikrinimas ir analize (71.2);
9.28. Techninis tikjrinimas ir analize (71.20);

9.29. Kitas mokymas (85.5);

9.30. Viduriniojo medicinos personalo paslaugi4 teikiamas ligoniams ne ligoninese (86.90. 10).
10. Bendrove turi teis^ verstis ir kita Lietuvos Respublikos ^statymais nedraudziama veikla, nors
ir nenumatyta siuose ^statuose.
11. Licencijuojam4 veikl^ ar veikl^, kuriai reikalingi specialus leidimai, bendrove gali vykdyti tik
gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

^

Ill SKYMUS

BENDROVES {STATINIS KAPITALAS,
AKCIJOS NOMINALI VERTE, AKCIJ^ SKAICIUS
IR SUTEIKIAMOS TEISES
12. Bendroves ^statims kapitalas yra 60 976 496,32 Eur (sesiasdesimt milijon^ devyni simtai
septyniasdesimt sesi tukstanciai keturi simtai devyniasdesimt sesi eurai, 32 ct).
13. Bendroves istatinis kapitalas padalytas } 2 105 542 (du milijonus simt^ penkis tukstancius
penkis simtus keturiasdesimt du) vnt. paprastiyq vardini^ akcijit.

14. Bendroves akcijos nominali verte yra 28,96 Eur (dvidesimt astuoni eurai 96 ct).

15. Bendroves akcijos yra nematerialios.

16. Kiekviena akcija, uz kuri^ visiskai sumoketa, j^ turinciam akcininkui Bendroves visuotiniame
akcininki} susirinkime suteikia vien^ bals^.
17. Bendroves akcini iki} teises ir pareigas nustato Akciniq bendrovii| ^statymas ir kiti Lietuvos
Respublikos }Statymai.
IV SKYMUS

BENDROVES VALDYMAS
18. Bendroves organai:

18.1. visuotinis akciniiiki} susirinkimas - auksciausias Bendroves valdymo organas;

18.2. vienasmenis valdymo organas - Bendroves vadovas, kuris vadinamas generaliniu

direktoriumi;

18.3. stebetojq taryba - Bendroveje nesudaroma;
18.4. valdyba - Bendroveje nesudaroma.

19. Bendroves santykiuose su kitais asmenimis Bendroves vardu veikia Bendroves vadovas.

20. Bendroves vadovo kompetencija, nesudarant stebetoj^ tarybos ir valdybos, jo rinkimo ir
atsaukimo tvarka bei kiti veiksmai susij^ su Bendroves veikla nesiskiria nuo nurodytos Akciniq bendrovi^
{statyine.
21. Bendroves organai privalo veikti Bendroves irjos akcini ikq naudai, laikytis jstatymq bei kitij
teises akti4 reikalavimi; ir vadovautis Bendroves ^statais.
22. Visuotinio akcini ikq susirinkimo kompetencijajo susaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos
Akcini^ bendrovi^ ^statyme. Jeigu visq Bendroves akciji^ savininkas yra vienas asmuo, jo rastiski
sprendimai prilyginami visuotinio akcinink^ susirinkimo sprendimams.
V SKYRIUS

BENDROVES PRANESIMIJ SKELBIMO TVARKA

23. Kai Bendroves pranesimai turi buti paskelbti viesai, j ie skelbiami V] Registry centro
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leidziamame elektroniniame leidinyje ,,Juridini^ asmenq viesi pranesimai".

24. Kiti Bendroves pranesimai akcininkams ir kitiems asmenims siunciami registruotu laisku
arba jteikiami pasirasytinai. Skubus pranesimai gali buti perduoti elektronini^ rysiq priemonemis,
originalai nedelsiant issiunciami adresatui registmotu laisku ar }teikiami pasirasytinai.

25. Akcininkams pranesimai yra siunciami Bendroves vertybiniit popierii; apskaitos
dokumentuose nurodytu adresu.

26. Uz pranesimi} issiuntim^ arji} ^teikim^ laiku atsako Bendroves vadovas.
VI SKYRIUS

BENDROVES DOKUMENTV IR INFORMACUOS PATEIKIMO
AKCININKAMS TVARKA

y

27. Akcininko rasytiniu reikalavimu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos
bendroves dokumentai, nesusij? su bendroves komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia
informacija, akcininkui pateikiami susipazinti bendroves darbo valandomis j os buveineje ar kitoje
bendroves vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Sii} dokunientij kopijos
al<cininkui gali buti siunciamos registruotu laisku arba }teikiamos pasirasytinai.
28. Akcininkas turi teis? susipazinti su visais bendroves dokumentais. Bendrove gali atsisakyti
sudaryti akcininkui galimyb? susipazinti ir (ar) pateikti dokument^, susijusiq su bendroves komercine
(gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, isskyrus atvejus, kai bendroves informacija
akcininkui butina }gyvendinti kituose teises aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas
uztikrina tokios informacijos konfidencialum4. Bendrove privalo sudaryti akcininkui galimyb<?
susipazinti su kita bendroves informacija ir (ar) pateikti dokumenti} kopijas, jeigu tokia informacija ir
dokumentai, }skaitant informacijq ir dokumentus, susijusius su bendroves komercine (gamybine)
paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui butini vykdant kituose teises aktuose numalytus
reikalavimus ir akcininkas uztikrina tokios informacijos ir dokumenti} konfidencialum^. Bendrove
atsisako akcininkui pateikti dokumentq kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumenti; pareikalavusio
akcininko tapatybes. Atsisakym^ sudaryti akcininkui galimyb? susipazinti ir (ar) pateikti dokumenty
kopijas bendrove turi ^forminti rastujeigu akcininkas to pareikalauja.

29. Bendroves dokumentai, jq kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.
VII SKYMUS

BENDROVES FILIALV IR ATSTOVYBiy STEIGIMAS IR
VEIKLOS NUTRAUKIMAS

30. Bendrove turi teis? steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir uzsienio valstybese.
31. Sprendim^ steigti Bendroves filialus ir atstovybes, nutraukti ji} veikl^, skirti ir atsaukti
Bendroves filialq ir atstovybiq vadovus priima, taip pat filial^ ir atstovybiq nuostatus tvirtina Bendroves
visuotinis akcininki} susirinkimas, vadovaudamasis teises aktais.
VIII SKYRIUS

BENDROVES KSTATV KEITIMO TVARKA
32. Bendroves }Stati^ keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcini^ bendroviq jstatyme.
33. Pakeisti Bendroves ^statai }sigalioja nuo ji^ ^registravimo Juridinii} asmeni} registre.

Sie ^statai pasirasyti 2022 m. birzelio 17 d.
Visuotinio akcininki^ susirinkimo
}galiotas asmuo
Generalinis direktorius

Jonas Matkevicius
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