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Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus
2022m.biric,lio 20 d. isakymuNr. AD2-1457

ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uidaroji akcin6 bendrovd ,,Klaipedos autobusq parkas.. (toliau - Bendrovd) yra ribotos
civilines atsakomybds privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeks:, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq lstatymu (toiiau - Akciniq
bendroviq istatymas), Lietuvos Respublikos valstybds ir savivaldybiq firto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo istatymu, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimais, kitais Lietuvos
Respublikos teises aktais, taip pat Siais istatais.

2. Bendrovds teisine forma yra uZdaroji akcine bendrov6.
3. Bendroves pavadinimas yra UAB ,,I(aip€dos autobusq parkas...
4. Bendmves veiklos laikotarpis neribotas.
5. Bendrovds finansiniai metai yra kalendoriniai metai (sausio 1 d.-gruodiio 31 d.).

U SKYRIUS
BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

6. Bendmvds veiklos tikslas yra istatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas,
siekiant pajamq ir pelno gavimo ir tenkinant akcininkq bei darbuotojq interesus.

7. Ben&oves veiklos objektai (iskaitant, bet neapsiribojant):
7.1. Keleiviq veZimas, kelioniq organizavimas ir transporto nuoma;
7.2. Keleiviq bagaio, kroviniq ir siuntrl veffmas autobusais;
7.3. I5ores ap5vietimo tinklq, architektfirinio ap5vietimo, Sventines iliuminacijos eksploatacija

(montavimas, derinimas, bandymas, technologinis valdymas) ir statyba;
7.4. Elektromobiliq elektos ikrovimo inftastrukttiros eksploatacija ir statyba;
7.5. Eismo reguliavimo techniniq priemoniq eksploatacija, prieZiiira ir lrengimas;
7.6. Komunaliniq ir pavojingq atliekq tvarkymas;
7.7. Sanitarinds aplinkos tvarkymo paslaugos;
7.8. TraDsporto priemoniq technine prieZitira ir remontas;
7.9. Sausumos keliq priediira" keliq ir stovejimo aikSteliq Zenklinimas;
7.10. Tarpininkavimo, sandeliavimo ir kiq logistikos paslaugq teikimas;
7.1 l. Kilnojamo ir nekiLrojamo turto, specialaus transporto ir irangos nuoma;
7.12. Reklaminio ploto nuoma ir vaizdo tansliavimo eterio pardavimas;
7.13. Smulkiq nereikalaujan6iq papildomq tecbniniq s4lygg i5ords ap5vietimo objektq

projektavimas;
7.14. Techniniq sqlygq Klaipedos miesto i5ores ap5vietimo irenginiq statybai, rekonstrukcijai

ir i5plitimui i5davimas;
7.15. Dalyvavimas priimant eksploatuoti Klaipedos miesto savivaldybes teritorijoje esandius
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16. ir paslaugq teikimas Lietuvoje ir uZsienyje.
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gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.
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Iu SKYRTUS
BENDROWS ISTATIMS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTt, AKCIJq

SKAIEruS IR SUTEIKIAMOS TEISES

10' Bendroves isatinis kapitalas yra 8 688 711,96 ELIR (astuoni milijonai sesi simtai
aStuoniasde5imt aStuoni tiikstandiai septyni Simtai vienuolika eurq t 96 centai).

11. Bendrovds istatinis kapitalas padalytas i 868 871 196 (a$tuonis Simtus 5€siasde5imt
a5tuonis milijonus aShronis Simtus septyniasde5imt vien4 tukstanQ 5imt4 devyniasdesimt SeSis)
vienetus paprastqjq vardiniq akcijq.

12. Bendrov6s akcijos nominali verte yra 0,01 EUR (vienas euro centas).
13. Bendroves akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos ira5ais opemcijq akcijomis

registavimo hrmale.
14. Kiekviena akcija ui kuri4 visiSkai sumok6t4 j4 turindiam akcinbkui Bendrov6s

visuotiniame akcininkq susirinkime suteikia vien4 bals4.
l5.Bendroves akcininkq teises ir pareigas nustato Akciniq bendroviq istatymas ir kiti Lietuvos

Respublikos istatymai.

IV SKYRIUS
BENDROVES VALDYMAS

16. Bendrovds organai yra: visuotinis akcininkq susidnkimas, Bentlroves vadovas
(generalinis direktorius) ir kolegialus valdymo organas valdyba. Stebetojq taryba Bendrov6je
nesudaroma.

17. Visuotinis akcininkq susirinkimas - auk5diausias Bendroves organas. Visuotinio
akcininkq susirinkimo kompetencija, jo su5aukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytqiq Akciniq
bendroviq istatyme. Jeigu Bendrcves visq akcilq savininkas yra vienas asmuo, jo raSti5ki sprendimai
prilyginami visg6tinio akcinbkq susirinkimo sprendimams.

18. Visuotiniame akcininkq susirinkime turi teisg dalyvauti ir balsuoti visi asmenys,
susirinkimo dien4 esantys Bendmves akcininkais, asmeni5kai, iSskyrus istatymq nustaftas i5imtis,
arba jq igalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teis6s perleidimo sutartis.

19. Valdyba - kolegialus organas, atliekantis Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq
istatyme nustat5rtas prieZiuros funkcijas.

20. Valdyb4 sudaro 4 nariai, j4 4 metams renka visuotinis akcininkrl susirinkimas Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka. Bendroves valdybos kompetencija, jos nariq atSaukimo
bei sprendimq priemimo tvarka nesiskiria nuo nustat5rtosios Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq
istatyme.

21. Bendroves vadovas (generalinis direktorius) yra vienasmenis valdymo organas.
Bendroves santykiuose su kitais asmenimis bendroves vardu vienvaldi5kai veikia bendroves
generalinis direktorius. Bendroves generalinio direktoriaus ananka ir ji skiria Bendroves valdyba,
vadovaudamasi Klaip6dos miesto savivaldybds konroliuojamq bendroviq valdymo organq
formavimo tvarkos apra5u. Bendroves generalinio direktoriaus kompetencija, jo at5aukimo i5 pareigq
tvarka nesiskiria truo nushq/tosios Akciniq bendroviq istatyme.

V SKYRIUS
BENDROWS PRANESTMU SKELBIMO TVARKA

22. Kal turi btiti paskelbti vie5ai, jie skelbiarni Vyriausybes nustat;rta
tvarhrtojo leidZiamame elektroniniame leidinyje vieSiems

ir kitiems asmenims siundiami registruotu lai5ku
gali bUti perduoti elektroniniq rySiq priemonemis,

registruotu lai5ku ar iteikiami pasira5ytinai.

Kopija tikra
Ttti prima facie
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24. Akcininkams pranesimai yra siundiami Bendroves vertybiniq popieriq apskaitos
dokumentuose nurodytu adresu.

25. UZ praneSimq i5siuntim4 ar jq iteikim4 laiku atsako Bendrovds vadovas.

BENDROVES DOKUMENTU IR rNT'ORMACIJOS PATEIKIMO AKCII\INKAMS
TVARKA

26. Bendrovds dokumentus bei kit4 informacij4 apie Bendroves flking veikl4 akcininkams
teikia Bendrov€s vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais.

27. Akcininkui ra5tu pareikalavus, Bendrovd ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo
gavimo dienos privalo sudaryti akcinhkui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti Bendroves istatrl
metiniq ir tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq Bendroves metiniq ir tarpiniq praneSimq auditoriaus
i5vadq ir finansiniq ataskaitq audito ataskaitq, visuotiniq akcininkq susirinkimq protokolq ar kitq
dokumentq kuriais iforminti visuotinio akcininkq susirhkimo sprendimai, akcininkq s4ra5q, kitq
Bendrovis dokumentq, kurie h:ri btrti vie5i pagal istatymus, taip pat kitq Bendroves istatuose
nurodynl dokumenq kopijas.

28. Bendrov6 gali atsisakyti sudaryti akcininkui gdimyh susipaZinti ir (ar) pateikti
dokumentrg susijusirl su Bendroves komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia ioformacij4
kopijas, iiskynrs atvejus, kai Bendroves informacija akcininkui bitina [grvendinti kituose teises

aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos
konfidencialum4. Bendrove privalo sudaryti akcininkui galimyh susipa2inti su kita Bendroves
infomracda ir (ar) pateikti dokumentq kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, iskaitant
informacij4 ir dokumentus, susijusius su Bendroves komercine (gamybine) paslaptimi ir
konfidencialia informacija, akcininkui b[tini vykdant kituose teisds aktuose numatytus reikalavimus
ir akcinhkas uttikrina tokios informacijos ir dokumentq konfidencialumq.

29. Bendrovd atsisako akcininkui pateikti dokumentq kopijas, jeigu negalima nustatyti
dokumenq pareikalavusio akcinhko tapatybes.

30. Atsisakym4 sudaryti akcininkui galimybg susipaZinti ir (ar) pateihi dokumentq kopijas
Bendrovd turi iforminti raltq jeigu akcininkas to pareikalauja.

31. Nepaisant siq lstatq 29 p. nurodytq s4lygrS akcininkas ar akcininkq grupe, turintys ar

valdantys daugiau kaip % Bendroves akcijq ir pateikg Bendrovei jos nustatytos formos ralytin!

isipareigojim4 neatskleisti komercines (gamybines) paslapties ir konfidencialios infonnacijos, turi
teisg susipaXnti su visais Bendrovds dokumentais. [sipareigojimo form4 nustato Bendroves vadovas.

32. Bendrov6s dokumentai, jq kopijos ar kita infomacija akcininkams pateikiama
neatlygintinai.

. VII SKYRIUS
BENDROYES FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMAS IR VEIKLOS

NUTRAUKIMAS

33. Bendrovd turi teisg steigti fiIialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir uisienio
valstybdse.

34. Sprendim4 steigti Bendrovds filialus ir atstorybes, nutraukti jq veiklq, skirti ir at5aukti
Bendroves filialq ir atstovybiq vadovus priima taip pat filialq ir atstovybiq nuostatus wirtina
Bendroves valdybq vadovaudamasi teises aktais.

35. Fili bei vadovauja filialo ar atstovybes vadovas - direktorius. Filialq ir
atiaukia Bendrovds vadovas, gavgs valdybos pritarim4.

Kopija tikra
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VIII SI(TRIUS
BEi\TDROVIS ISTATV KEITIMO TVARKA

36. Bendrovis istatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akciniq bendroviq [statyme.

Sie istatai pasirafyti 2022 m. bltrtelio 20 d.
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