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I aAB ,,KUPTSKIO VANDENYS" ISTATAT
I
I I Sr(YRTUS

I BENDROSTOS NUOSTATOS

t
I L UAB ,,Kupi5kio vandenys" (toliau - Bendrove) yra ribotos civilines atsakomybes
I,l nrivatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

I Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu (toliau - Akciniq bendroviq istatymas), kitais
I

!, Lietuvos Respublikos teises aktais, taip pat Siais istatais.r
I 2. Bendroves teisine forma - uZdaroji akcine bendrove.

l, 3. Bendroves veiklos laikotarpis - neribotas.
I
I 4. Bendroves finansiniai metai - sausio l*gruodZio 31 d.

I
I tr sKyRrus
I nENDRovES vErKLos rrKSLAr rR oBJEKTAS
)

5. Bendroves veiklos tikslai: vandens surinkimas, valymas ir tiekimas. Savo tikslams

pasiekti Bendrove numato vykdyti arba vykdys Sias veiklas, ieinandias i Ekonomines veiklos r[Siq

klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) nurodyt4 skyriq: Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36);

Nuotekq valymas (37).

6. Bendrove gali uZsiimti kita veikla, susijusia su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekq

tvarkymu, kuri neprie5tarauja Lietuvos Respublikos teises aktams.

7. Licencijuojam4 veikl4, kuriai vytayti b[tina nustatyta tvarka gauti leidim4, Bendrove

vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus (licencijas).

III SKYRIUS
BENDROYES ISTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTE, AKCI T

SKAIdIUS IR SUTEIKIAMOS TEISES

8. Bendroves istatinis kapitalas yru 5 388 760,96 (penki milijonai trys Simtai

a5tuoniasde5imt a5tuoni tflkstandiai septyni Simtai Se5iasde5imt eury 96 ct) euro.

g. Bendroves kapitalas,padalytas i 156076 (vien4 5imt4 a5tuoniasdesimt Se5is

tfikstandius septyniasde5imt 5e Sias) paprast4sias vardines akcij as.

10. Bendroves akcijoS nominali verte yra 28,96 (dvide5imt a5tuoni eurai 96 ct ) euro.

I l. Bendroves akcijos yra nematerialios.

12. Kiekviena visi5kai apmoketa akcija jqturindiam akcininkui Bendroves visuotiniame



akcininkq susirinkime suteikia vien4 ba1s4.

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

Lietuvos Respublikos teises aktai.

IV SKYRIUS
BENDROVES VALDYMAS

14. Bendroves organai:

I 4. I . visuotinis akcininkq susirinkimas;

14.2. stebetojq taryba Bendroveje nesudaroma;

I 4.3. valdyba Bendrovej e nesudaroma;

I 4.4. vadovas (direktorius).

15. Visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencrja, jo su5aukimo tvarka, kitq

Bendroves organq kompetencrja, jr+ rinkimo ir at5aukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytqiq Akciniq

bendroviq istatyme. Jeigu Bendroves visq akcrjq savininkas yra vienas asmuo, jo ra5ti5ki sprendimai

prilyginami visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimams.

V SI(YRIUS
BENDROVTS rnaNrSIUttT SKELBTMO TVARKA

16. Kai Bendroves pranesimai turi b[ti paskelbti viesai, jie skelbiami Lietuvos

Respublikos dienra5tyje ,,Lietuvos rytas" ir (arba) V[ Registrq centro leidZiamame elektroniniame

leidinyj e,,Juridiniq asmenr+ vieSi prane Simai".

17. Kiti Bendroves prane5imai.akcininkams ir kitiems asmenims siundiami registruotu

lai5ku arba iteikiami pasira5ytinai. SkubUs prane5imai gali btrti perduoti elektroniniq ry5it+

priemonemis, originalai nedelsiant i5siundiami adresatui registruotu lai5ku ar iteikiami pasira5ytinai.

18. Akcininkams pranesimai yra siundiami Bendroves vertybiniq popieriq apskaitos

dokumentuose nurodytu adresu.

19. rJi: prane5imq i5siuntim4 ar iq iteikim4 laiku atsako Bendroves vadovas.

Yr SKYRTUS
BENDROVES DOKUMENTU IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS

TVARKA

20. Akcininko ra5ytiniir reikalavimu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo

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

konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipaZinti Bendroves darbo valandomis jos

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

dokumentq kopijos akcininkui gali btrti siundiamos registruotu lai5ku arba iteikiamos pasiraSytinai.



21. Akcininkas turi teisg susipaLinti su visais Bendroves dokumentais. Bendrove gali

atsisakyti sudaryti ikcininkui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti dokumentq, susijusiq su Bendrovds

komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacda, kopijas, i5skyrus atvejus, kai

Bendroves informacija akcininkui bUtina igyvendinti kituose teises aktuose numatytus imperatyvius

reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos konfidencialum4. Bendrove privalo sudaryti

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

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

komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui biitini vykdant kituose

teises aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos ir dokumentq

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

dokumentqpareikalavusio akcininko tapatybes. Atsisakym4 sudaryti akcininkui galimybg susipaZinti

ir (ar) pateikti dokumentq kopijas Bendrove turi iforminti ra5tu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

22. Bendroves dokumentai, jq kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama

neatlygintinai.

VII SKYRIUS
BENDROVES FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

23. Bendrove turi teisg steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir uZsienio

valstybese.

24. Sprendim4 steigti Bendroves filialus ir atstovybes, nutraukti jq veiklq, skirti ir

at5aukti Bendroves filialq ir atstovybiq vadgvus priima, taip pat frlialq ir atstovybiq nuostatus tvirtina

B endroves vadovas, vadovaudamasi s tei se s aktais.

VIII SKYRIUS
BENDROVES ISTATU KEITTMO TVARKA

25. Bendroves istatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akciniq bendroviq

istatyme.
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