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UZDARosIos AKCINES BENDRovT,s,,NAUJASIS TURGUS"
ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Uidaroji akcine bendrove ,Naujasis tulgus,, (toliau Bendrove) yra ribotos civilines
atsakomybes privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu (toliau - Akciniq bindroviq
istatymas), kitais Lietuvos Respublikos teises aktais, taip pat Siais istatais.

2. Bendroves teisine forma - uzdaxoji akcine bendrove.
3. Bendrov€s veiklos laikotarpis neribotas.
4. Bendroves finansi[iai metai - nuo sausio 1 dienos iki gruodzio 31 dienos.

II. BENDROVTS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

_ 5. Bendroves veiklos tikslai yra racionaliai naudoti Bendroves turt4 bei kitus isteklius, siekti
pelno, kad bntq. patenkinti a*cininkrl turtiniai interesai. Bendroves veiklos objektas _ paslaugq
teikimas, prekybines irangos ir patalpr.+ nuoma, didmenine ir maZmenine prekyba, turgaus irekyb-os
administruvimas, viesasis maitinimas, gamyba, tarpininkavimas.

6. Bendrov6 gali uZsiimti bet kokia kita veikla, ku neprie5tarauja Lietuvos Respublikos teises
aktams. Licencijuojam4 veikl4 Bendrove gali vykdyti tik gawsi atitinkamas licencijaj.

III. BENDROVTS ISTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTE,
AKCIJU SKAICIUS IR SUTEIKIAMOS TEISES

_ .7.. Bendroves istatinis kapitalas yra 1 996 623,32 (,rienas milijonas de,vyni iimtai
deryniasdesimt SeSi tfkstandiai lesi Simtai dvidesimt trys eurai, 32 ct).

.8. Beldroves istatinis kapitalas padalytas i 6 884 9Og (sesis milijonus astuonis Iimtus
astuoniasdesimt keturis tiikstandius de\,ynis Simtus astuonias) paprastqsias vardines akcijas.

9. Bendroves akcijos nominali vert€ yra 0,29 (dvide3imt deq,ni) euro centai.
10, Bendrovds akcijos yra nemate alios.
11. Kiekviena visiikai apmokdta akcija j4 turindiam akcininkui Bendroves visuotiniame

akcininkq susirinkime suteikia vien4 ba1s4.
12. Bendrov€s akcininkq teises ir parcigas nustato Akoiniq bendroviq istatymas ir kiti Lietuvos

Respublikos teises aktai.

IV. BENDROVES VALDYMAS

13. Belldroves organai:
13, 1. visuotinis akcininkq susirinkimas;
13.2. kolegialus Bendroves valdymo organas - valdyba;
13.3. vienasmenis Bendroves valdymo orgalas - vadovas.
14. Visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencija, jo suSaukimo tvarka nesiski a nuo

nurodytqjq Akciniq bendrovir.l istatyme.

._ .15. Jeigu Ben&oves visq akcijq savininkas yra vienas asmuo, jo rastiiki sprendimai
pdlyginami visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimarns.
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16. Valdyba kolegialus valdymo organas, kuri sudaro 3 nariai, Valdybq 4 metams renl<a
visuotinis akcininkq susirinkimas. Bendfoves valdybos kompetencija, jos nariq rinkimo ir atSaukimo
bei sprendimq priemimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akciniq bendroviq istatyme, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimuose ir kituose galiojandiuose teises aktuose. Bendroves valdyba
nustato ikainius ir tarifus uZ Bendrovds teikiamas atlygintinas paslaugas, iSskyrus Lietuvos
Respublikos istatymq numatytus atvejus. Bendroves valdyba, prieS priimdama Siuos sprendimus, turi
gauti visuoti o akcininkq susirinkimo pritarim4:

16.1. del ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip 1/20 Bendroves istatinio kapitalo,
investavimo, perleidimo, nuomos (skaidiuojama atskirai kiekvienai sando o r[Siai);

16.2. del ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesnd kaip 1/20 Bendroves istatinio kapitalo,
ikeitimo ir hipotekos (skaidiuojama bendra sandoriq suma);

16.3. del kitq asmenq prievoliq, kuriq suma didesrrd kaip 1/20 Ben&oves istatido kapitalo,
i\Tkdymo laidavimo ar garantavimo;

16.4. del ilgalaikio turto uZ kain4, didesnq kaip 1/20 bendrcves istatinio kapitalo.
17. Valdyba atlieka iskaitant, bet neapsiribojant Sias Akciniq bendroviq istatyme stebetojr.l

tarybai priskirtas prieZiiiros funJ<cijas:
17,1. svarsto ir tvitina Bendroves veiklos stategij4, analizuoja ir vertina informacijq. apie

bendroves veiklos strategijos igyvendinimq, Si4 informacij4 teikia eiliniam visuotiniam akcininkq
susirinkimui;

17.2. priima sprendimus del sandoriq su susijusiomis Salimis, kaip nustatyta Akciniq
bendroviq istatymo 372 straipsnyj e;

17,3. prii;ltui Bendroves vadovo veiklq, pateikia visuotiniam akcininkq susirinkimui
atsiliepimus ir pasi[lymus del bendroves vadovo veiklos;

17,4. svarsto, ar Bendroves vadovas tinka eiti pareigas,jeigu Bendrove dirba nuostolingai;
17.5. teikia siulymus Bendroves vadovui atSaukti jo sprendimus, kurie priestarauja istatymamsir kitiems teises aktams, Bendroves istatams, visuotinio akcininkq susirinkimo . ,ildybos

sprendimams;
17.6. splendzia kitus bendroves istatuose, taip pat visuotinio akcininkq susirinkimo

sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendroves ir bendrovds vadovo veiklos pdeziihos
klausimus.

18. Bendrov€s vadovas - direktorius yravienasmenis Bendrov€s valdymo organas. Bendroves
santykiuose su kitais asmenimis direktorius Bendroves vardu veikia vienvaldijkai. Bendrovds
direktoriaus kompetencija, jo rinkimo ir atiaukimo ir atsistatydinimo tvarka nesiskiria nuo
nustatytosios Alciniq bendroviq istatyme, kituose galiojandiuose teises aktuose.

v. BENDROVTS PRANESTMV SKELBTMO TVARKA

19. Kai Bendroves praresimai tu btti paskelbti viesai, jie skelbiami Regisaq centrc
elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenq vie5i ganeSimai ..

20. Kiti Bendroves praneBimai akcininkui(-ams) ir kitiems asmenims siuniiami registruotu
laiSku arba iteikiami pasirasytinai. Skub[s praneiimai gali buti perduoti elektroniniq rySiq
priemonemis, originalai nedelsiant ilsiundiami adresatui registruotu laisku ar iteikiami pasirasytinai.-

21. Akainiflkui(-ams) praneSimai yra siundiami Bendroves vertybiniq popieriq apskaitos
dokumentuose nurodytu adresu.

22. UZ praneiimq issiuntimq arjq iteikimq laiku atsako Bendroves vadovas.

\,'r. BENDROWS DOKUMENTV rR IMORMACTJOS PATEIKTMO Ar(CINTNKAMS

23. Akcininko raitisku reikalavimu, ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo
dienos, Bendroves dokumentai, nesusijQ su Bendroves komercine (gamybine) paslapiimi ir
konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipaZinti Bendrovds darbo vaiandomis jos
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dleineje ar kitoje Bendrovds vadovo nYrodytoje vietoje, kurioje d9kT"::J'i yra saugomi Siq

aotu..'ntq f.opijo. utcininkui gali biiti siuh6iamoi registruotu laisku arba iteikiamos pasiraiytinai.

z+. ekoininkas arba akcininkq grupe, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijq ir pateik9

Bendrovei jos nustatytos formos iaiytini isipareigojimq neatskleisti komercines Gamybines)

p^iupii", ii r.onna"rcialios informacijos, iuri ieisg iusipazinti su visais Bendroves dokumentais.

[sipareigojimo formq nustato Bendroves vadovas.
'--' ij]g"oaroue, dokumentai, jq kopijos ar kira informacija akcininkams pateikiama

neatlyginlinai.

VII. BENDROVTS FILIALU IR ATSTO\ryBIU STEIGIMAS IR VEIKLOS
NUTRAUKIMAS

26. Bendrove tu teisQ steigti filialus ir atstolTbes Lietuvos Respublikoje ir uZsienio

valstybese.'---'' -ii. 
sp."noi_us del bendroves filialq ir atstovybirl steigimo bei jrl veiklos nuhaukimo priima

bendroves valdyba. Filialai ir atstolYbes veikia pagal bendroves valdybos patviltintus nuostalus'

zs. filiui"i ar atstorybems vadovauja frliaio ar atstoqbes vadovas - direktorius Filialq ir

atstolTbiq vado\us skiria ir at5aukia Bendroves vadovas, gavqs Bendroves valdybos pritarim4'

VIII. BENDROVES ISTATV KEITIMO TVARXA

29. Bendroves istatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nuodytosios Akcinirl bQndrovirl istatyme'

Sie istatai pasirasyti 20 20 m. rusDtuc10 t4

Bendroves direktorius Viadeslav Kamanov




