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UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES
"EDBAZ"

{STATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1 UAB "Edbaz" (toliau bendrove) yra imone, kurios [statinis kapitalas yra padalintas i
100 daliit vadinamas akcijomis. Bendrove yra juridinis asmuo turmt ukm^
organizaSni ir teisini savarankiskuma, t. y. galintis savo vardu igyU ir tun* teis« be.
Sas, buti ieskovu ir atsakovu, savo veikloje vadovaujas! Lietuvos Respubhkos
Svilfniu kodeksu, akcirmi bendrovi^ istatymu, kitais texses aktais v siais istatais.
Bendrove [steigta pertvarkius E.Baziliasuko komercin? paslaugii ynon? ,,EdbaZ ,
keiciant imones teisin? form^ is individualios imones i uzdar^ akcm? bendrov?.
UAB "Edbaz"" yra E.Baziliasuko komercines paslaugij imones ,,Edbaz . tsipareigojimii

2 SndTo^fSste forma-uzdaroji akcine bendrove. Bendrove yra ribotos civilines
atsakomybes. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendroves pnevoles
atsako tik ta suma, kuria, privalo imoketi uz visas pasirasytas akcijas emisijos kama.

3. Bendoves buveine- Sveikatos g-ve Nr.3 Druskimnkai.
4 Bendroves veiklos laikotarpis-neribotas
5. Bendroves fmansiniai metai: Pradzia-sausio Id. Pabaiga gruodzio 31d.

II. BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

6 Bendroves veiklos tikslai:
1) Suaugusiiyii ir kites, niekur kitur nepriskirtas mokymas;
2) profesine neigaliuj^ reabilitacija;
3) nauju darbo vietij kurimas;
4) neigaliujii idarbinimas;
5) neigaliujii socialiniu. bei darbiniu igudzii| lavmimas;
6) nejgaliiyii socialine integracija;
7) suaugusiujij mokymas;
8) mazmenine prekyba nespecializuotose parduotuvese;
9) sporto mokyklij ir klubij veikla;
10) sporto irangos nuoma;

11) viesbuciai ir restoranai;
12) apgyvendinimas;
13) [darbinimo veikla;
14) tekstiles gaminiii gamyba;
15) odos gaminiii gamyba;
16) rankdarbiij gamyba;
17) kirpyklii, kosmetikos kabinetij ir salomj veikla;
18) fizines geroves uztikrinimo veikla;
19) pelno siekimas;
20) kulturiniii program^ ir renginiii remimas;
21) nuosavo turto isnuomojimas;
22) bufetai ir valgyklos
23) viesas maitinimas

Vertt!



Bendrove gali uzsiimti bet kokia kita veikla, kuri nepriestarauja Lietuvos Respublikos teises
aktams. Licencijuojama veikla vykdoma tik gavus visus reikalingus leidimus ir licencijas

III. BENDROVES {STATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINAL! VERTE,
AKCIJV SKAICIUS IR SUTEIKIAMOS TEISES

7. Bendroves istatinis kapitalas yra 10 000 (desimt tukstancivi) lit
8. {statinis kapitalas yra padalintas ( 100 (viena^ simtaj vnt. paprastujij vardiniij akcijij.
9. Bendroves akcijos nominali verte 100 (vienas simtas) litq.

10. Visos bendroves akcijos yra vienos klases-paprastosios vardines akcijos.Akcijos yra
materialios-isduodamas akcijij serttifikatas

11. Kiekviena visiskai apmoketa akcija ja^ turinciam akcininkui Bendroves visuotiniame
akcininku_ susirinkime suteikia viena^ balsa .̂

12. Bendroves akcininkij teises ir pareigas nustato Akciniit bendroviij. [statymas ir kiti
Lietuvos Respublikos teises aktai. Akcijos yra nuosavybes verrybiniai popieriai, pazymintys jij
savininkii dali bendroves istatiniame kapitale ir suteikiantys jiems turtines ir neturtines teises.

13. Akcininkai turi sias neturtines teises:
1) dalyvauti visuotiniuose akcininkij susirinkimuose;
2) gauti informacija^ apie bendroves ukin§ veikla^ kaip nustatyta Akciniq bendroviij |statyme

ir siuose [statuose;
3) apskijsti teismui visuotinio akcininki^ susirinkimo bei administracijos vadovo nutarimus

ar veiksmus;
4) pagal akcijij suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkii susirinkimuose arba

igalioti kita_asmenj_ uz ji balsuoti visuotiniame akcininkij susirinkime;
5) kitas j_statymii numatytas neturtines teises.
6) Balsavimo teis$ akcininki^ susirinkime suteikia tik visiskai apmoketos akcijos.Teise

balsuoti visuotiniuose akcininkq susirinkimuose gali buti uzdrausta ar apribota Akciniij bendroviij ir
kitii istatymii nustatytais atvejais, tai pat kai gincijama nuosavybes teise ( akcija^

14. Akcininkai turi sias turtines teises:
1) gauti bendroves pelno dali (dividendaj;
2) gauti likviduojamos bendroves turto dal[;
3) nemokamai gauti akciji^, jei [statinis kapitalas didinamas is bendroves lesij, proporcingai

J4 turimii bendroves akcijq nominaliai vertei, isskyrus Akciniu_ bendrovi^ [statyme
nustatytas isimtis;
4) pirmumo teise isigyti bendroves isleidziamii akciji]., isskyrus atveji, kai visuotinis

akcininki^ susirinkimas nusprendzia visiems akcininkams nesuteikti pirmumo teises [sigyti
bendroves isleidziamii akciji^;

5) palikti testamentu visas ar dal[ savo akcijij vienam ar keliems asmenims;
6) perleisti visas ar dal[ akcijq kitq asmenij nuosavyben;
7) skolinti pinigus bendrovei uz palukanas, taciau bendrove, skolindamasi is savo

akcininkik neturi teises [keisti akcinikams savo turto. Bendrovei skolinantis is akcininko,
palukanos negali virsyti paskolos davejo gyvenamojoje ar verslo vietoje esanciij komerciniii bankij
vidutines palukanit normos, galiojusios paskolos sudarymo momentu ;

8) kitas jstatymu_ nustatytas turtines teises.

IV. BENDROVES VALDYMAS

15. Bendroves organai:
1) visuotinis akcininkq susirinkimas
2) vienasmenis Bendroves valdymo organas - vadovas

15. Bendroveje stebetojij taryba ir valdyba nesudaromos.Akciniii bendrovivj j_statyme
stebetojij tarybai nustatytos tunkcijos kitij bendroves organij kompetencijai nepriskiriamos.
16. Valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendroves vadovas, isskyrus



Akciniii bendrovii^ [statyme nustatytas isimtis. Vadovo rastiski sprendimai prilyginami
visuotinio akcininkij susirinkimo sprendimams.
17. Visuotinis akcininkii susirinkimas yra auksciausias bendroves organas. Bendroves
visuotiniame akcininkii susirinkime turi teis^ dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dien%
esantys bendroves akcininkais, isskyrus istatyrmj nustatytas isimtis, arba jij. fgalioti asmenys,
su kuriais sudaryta balsavimo teises perleidimo sutartis. Dalyvauti visuotiniame akcininkii
susirinkime ir pasisakyti gali administracijos vadovas, bei kiti kviesti administracijos
atstovai, jeigu jie ir nera akcininkai.
18. Tik visuotinis akcininki^ susirinkimas turi teis§:
I) keisti ir papildyti bendroves istatus, isskyrus Akciniq bendroviij istatymo numatytas

isimtis;
2) rinkti ir atsaukti administracijos vadova^ nustatyti administracijos vadovo atlyginima^

tvirtinti jo darbo reglamenta^ skirti jam nuobaudas ar skatinti;
3) rinkti ir atsaukti revizoriij ar audito ynon£, nustatyti revizoriaus ar audito paslaugij

apmokejimo sajygas;
4) tvirtinti meting finansin^ atskaitomyb§, administracijos vadovo pateikta^ bendroves

veiklos ataskait% analizuoti ir aprobuoti administracijos vadovo, revizoriaus ar audito ynones
pateikta^ medziaga^ apie bendroves sandorius, ukines - finansines veiklos patikrinimo rezultatus,
veiklos strategijaj

5) priimti nutarima^padidinti [stating kapitalaj
6) nustatyti bendroves isleidziarmj akcij^ rus[, skaiciij ir minimalia^ emisijos kainaj
7) priimti nutarimq_ atsaukti visiems akcininkams pirmumo teis§ isigyti bendroves

isleidziam^ akcijij;
8) priimti nutarima^ sumazinti istatini kapitalaj
9) priimti nutarimq. konvertuoti bendroves vienos klases akcijas i kitos, tvirtinti akcijij

konvertavimo tvarkaj
10) priimti nutarima^ likviduoti bendrov^ ar atsaukti bendroves likvidavimq. (isskyrus

Akciniij bendroviij [statymo numatytus atvejus);
I I ) rinkti ir atsaukti bendroves likvidatorii^ (isskyrus Akciniij bendroviij istatymo

numatytus atvejus);
12) priimti nutarima^ reorganizuoti bendrov? ir tvirtinti reorganizavimo projekta^ (isskyrus

Akciniij bendroviii istatymo numatytas isimtis);
13) priimti nutarimq. del pelno paskirstymo (isskyrus Akciniij bendroviij ;statymo numatytas

isimtis);
14) priimti nutarimq. del rezervij sudarymo, naudojimo, sumazinimo ir naikinimo;
15) priimti nutarima^ bendrovei isigyti savij akcijuj
16) priimti nutarimq. pertvarkyti bendrov?;
17) spr^sti kitus bendroves veiklos klausimus nepriskirtus bendroves administracijos vadovo
kompetencijai.
19. Visuotinis akcininkii susirinkimas gali spr^sti ir kitus klausimus, jei pagal Akciniij
bendroviij (statym^ tai nepriskirta kiti^ bendroves organq kompetencijai ir jei pagal esm§ tai
nera valdymo organij funkcijos.
20. Visuotinis akcininki^ susirinkimas neturi teises pavesti kitiems bendroves organams
spr^sti jo kompetencijai priskirrij klausimij. Bendroves visuotinio akcininkij susirinkimo
susaukimo, sprendimij priemimo tvarka bei organizavimo tvarka nustatyta Akciniij
bendroviii [statymu.
21. Jeigu bendroves visq akcijij savininkas yra vienas asmuo, jo rastiski sprendimai
prilyginami visuotinio akcininkii susirinkimo sprendimams.
22. Bendroves vadovas-direktorius yra vienasmenis valdymo organas. Direktorixj renka ir
atsaukia bei atleidzia is pareigq, nustato jo atlyginimaj tvirtina pareiginius nuostatus, skatina
ji ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkij susirinkimas.
23. Bendroves direktorius savo pareigas pradeda eiti nuo jo isrinkimo dienos, jeigu su juo
sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie direktoriaus isrinkim^ar atsaukima^bei sutarties



su juo pasibaigim^ kitais pagrindais visuotinio akcininkij susirinkimo igaliotas asmuo ne
veliau kaip per 5 (penkias) privalo pranesti juridiniii asmemj registro tvarkytojui.
24. Direktoriumi gali buti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis.
Direktoriumi negali buti asmuo, kuris pagal teises aktus neturi teises eiti tokiij pareigii.
Darbo sutarti su direktoriumi pasiraso visuotinio akcininkii susirinkimo igaliotas asmuo.
Visuotiniam akcininki^ susirinkimui priemus sprendima^ atsaukti direktoriii, su juo sudaryta
darbo sutartis nutraukiama.
25. Su bendroves direktoriumi gali buti sudaroma jo visiskos materialiones atsakomybes
sutartis.
26. Darbo gincai tarp bendroves vadovo ir bendroves nagrinejami teisme.
27. Direktorius savo veikloje vadovaujasi istatymais, kitais teises aktais, bendroves [statais,
visuotinio akcminkij susirinkimo nutarimais, pareiginiais nuostatais ir atlieka sias funkcijas:
1) savarankiskai vykdo visuotinio akcininkii susirinkimo pavestas funkcijas ir nutarimus,

tvarko operatyvinius komercines-ukines veiklos reikalus;
2) tvirtina bendroves valdymo struktura^ ir pareigybes;
2) tvirtina administracijos darbo reglamenta^ priima [ darba^ ir atleidzia bendroves

darbuotojus;
3) atidaro ir uzdaro sajskaitas bankuose;
4) isduoda igaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
5) analizuoja, aprobuoja ir pateikia svarstyti visuotiniam akcininkij susirinkimui medziaga^

apie bendroves ukines veiklos strategija^ gamybos ir valdymo organizavimaj finansiniii istekliij
naudojima^ meting finansin? atskaitomyb?, pelno paskirstymo projekta^ materialinii^ vertybiij
apskaitos duomenis, bei kitas ataskaitas apie bendroves veiklaj

6) atstovauja bendrovei teisme, arbitrage, kitose institucijose bei santykiuose su kitais
juridiniais ir fiziniais asmenimis;

7) nustato darbuotoji^ atlyginimo uz darba^ ir premijavimo tvarka^, savo kompetencijos ribose
skiria paskatinimus ir nuobaudas, leidzia [sakymus, reguliuojancius administracijos ir strukturiniij
padalinixj darbaj

8) tvarko bendroves tiuta^ [skaitant ir pinigines lesas, visuotinio susirinkimo nustatytose
ribose, analizuoja finansiniii isteklii^ kaupimo saltinius ir naudojimo budus, bendroves sandorius ir
revizijij rezultatus;

9) uztikrina bendroves turto apsauga^ , normaliij darbo salygij sukurima^ ir komerciniii
paslapciii apsaugaj

10) laiku rengia visuotinius akcininkij susirinkimus ir sudaro jij darbotvarkes, pateikia
akcininkams bendroves veiklos ataskaita^ ir kita. reikiama^ informacija^, darbotvarkes klausimams
svarstyti;

11) sudaro bendroves sandorius. Direktoriaus igalioti asmenys gali sudaryti sandorius
tokiose ribose, kurias nustato [statai, administracijos darbo reglamentas arba direktoriaus suteikti
igaliojimai;

12) priima nutarima^ tapti kitij imoniij steigeja, nare;
13) atsako uz administravimo ir gamybos operacijij visuma,, vidaus tvarkos taisyklii^
vykdyma^ akcijij apskaita^ bendroveje, akcij^ pasirasymo sutarties projekto parengima^ ir
duomenii jame teisinguma^.
28. Administracijos vadovas ir kiti darbuotojai Lietuvos Respublikos [statymii nustatyta
tvarka privalo bendrovei atlyginti nuostolius, padarytus del jn kaltes.
29. Bendroves direktorius neturi teises priimti sprendirmi ar atlikti kitq veiksmi^, kurie
pazeidzia bendroves [status ar yra priesingi bendroves tikslams, akivaizdziai virsija normalia^
gamybin? rizika^, yra akivaizdziai nuostolingi ir nenaudingi.
30. Jei bendroves vadovas sudare sandoq virsydamas savo kompetencijaj normally ukin?
rizika^ ar atliko kitus neteisetus veiksmus ir tuo padare zala^ bendrovei, bendrove ir
bendroves akcininkas turi teis^ teismine tvarka reikalauti atlyginti del tokio sandorio ar
tokiij veiksm^ patirta^ zalq..



V. BENDROVES PRANESIM1J SKELBIMO TVARKA

31. Pranesimai apie bendroves visuotinio akcininkii susirinkimo susaukima^ likvidavima^
reorganizavima^ bei kitais Akciniq bendrovrq ir kituose istatymuose numatytais atvejais, istatymij
nustatyta tvarka ir terminals skelbiami viesai spaudoje, ir pranesama visiems akcininkams ir kitiems
istatymvj numatytiems asmenims pasirasytinai ar registruotu laisku.

32. Apie saukiama^ visuotini akcininkit susirinkimq. administracijos vadovas privalo pranesti
kiekvienam akcininkui registruotu laisku arba [teikti asmeniskai pasirasytinai ne veliau kaip pries
30 dienii iki akcininkii susirinkimo dienos. Jei saukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkai turi
buti informuoti tokia pat tvarka ne veliau kaip pries 10 diemj iki jo.
Visuotinis susirinkimas gali buti saukiamas ir nesilaikant sii^ termini^ jei visi akcininkai ar j^
jgalioti atstovai su tuo rastiskai sutinka.
Pranesime apie visuotinio akcininkij susirinkimo susaukimq. turi buti nurodyta:

1) bendroves pavadinimas ir adresas;
2) susirinkimo data, laikas ir vieta;
3) susirinkimo darbotvarke;
4) bendroves organas ar institucija, priemusi sprendima^ susaukti visuotini akcininkij

susirinkimaj ir neeilinio visuotinio akcininkii susirinkimo iniciatoriai;
33.. Apie dokumentus, [rodancius, kad akcininkams buvo pranesta, jog saukiamas visuotinis

akcininkii susirinkimas, administracijos vadovas privalo akcininkus informuoti susirinkimo
pradzioje. Sie dokumentai turi buti prideti prie akcininkq susirinkimo protokolo.

34. Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimai ir kiti pranesimai, apie kuriuos reikia
informuoti akcininkus ar kitus asmenis, siunciami turimais adresais registruotais laiskais pastu arba
jteikiami pasirasytinai ne veliau kaip per 15 dienq nuo sprendimii priemimo. Uz sprendim\i ir
pranesimi^ issiuntima^ laiku atsako bendroves direktorius.

35. Bendrove_ reorganizuojant, apie reorganizavimo sa l̂ygii sudaryma^ skelbiama viena^
kartq. viesai ir pranesama visiems bendroves kreditoriams rastu.

Pranesime turi buti nurodyta:
1) bendroves pavadinimas;
2) bendroves teisine forma;
3) bendroves buveine;
4) bendroves kodas;
5) juridiniii asmenq registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovej
6) informacija apie reorganizavime dalyvaujancius juridinius asmenis;
7) reorganizavimo budas, pasibaigiantys juridiniai asmenys ir te_siantys veikla^ po

reorganizavimo juridiniai asmenys;
8) momentas, nuo kurio pasibaigiancio juridinio asmens teises ir pareigos pereina

t^sianciam veikla^po reorganizavimo juridiniam asmeniui.
36. Bendrov^ likviduojant, apie likvidavima^ skelbiama viena^ karta^ viesai ir pranesama

visiems bendroves kreditoriams rastu.
Pranesime turi buti nurodyta:
1) bendroves pavadinimas;
2) bendroves teisine forma;
3) bendroves buveine;
4) bendroves kodas;
5) juridiniu_ asmemj registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrov^.

Apie likvidavima^ pranesama juridiniij asmemi registrui, ne veliau kaip pirma^ vieso skelbimo diena .̂
37. Jeigu kuriam nors pranesimui pagal teises aktus yra privaloma kitokia pateikimo forma,

tvarka ar terminai, tai bendrove pranesimus skelbia taip, kaip reikalauja Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas, Akciniij bendroviij [statymas bei kiti teises aktai.



VL BENDROVES DOKUMENT1J IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS
TVARKA

38. Akcininkas noredamas susipazinti ar (ir) gauti Akciniu_ bendroviij [statyme nurodytq
dokumentii ar akcininku_ saraso kopijas pateikia rastiska^ reikalavima^. (reikalavimas bendrovei
[teikiamas bendroves buveineje darbo valandomis arba atsiunciamas pastu registruotu laisku).
Bendrove ne veliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti
akcininkui galimyb? susipazinti ir (ar) pateikti Akciniu_ bendrovii^ [statyme numatyti^ dokumenrq
kopijas. Reikalavime akcininkas privalo nurodyti: savo varda^ ir pavard?, asmens koda^ adresa^,
asmenines vertybiniij popieriii sa^skaitos numer[, turimii akcijii skaiciij, norimo gauti dokumento
pavadinim% tiksla^ kuriam naudojamas dokumentas ar jame pateikta informacija.

39. Akcininkas arba akcininkij. grupe, turintys ar valdantys daugiau kaip '/a bendroves
akcijn ir pateik? bendrovei jos nustatytos formos rasytini isipareigojima^neatskleisti komercines
(gamybines) paslapties turi teis? susipazinti su visais [mones dokumentais.Atsisakymq. pateikti
dokumentus bendrove turi iforminti rastu, jeigu akcininkas to pareiklauja.

40. Reikalavima^ pateikusiam akcininkui sudaroma galimybe bendroves buveineje darbo
valandomis susipazinti su bendroves atitinkamais dokumentais, ir akcininkui pareikalavus, (uz
nustatyta^ mokesti arba neatlygintinai), pateikiamos siij dokumentij kopijos.

41. Akcininkams pateikiamame bendroves akcininkij sarase turi buti nurodyti pagal
paskutinius turimus duomenis akcininkij vardai, pavardes, juridiniij asmeni^ pavadinimai,
akcininkams nuosavybes teise priklausancii^ bendroves akciju_ skaicius, akcininkij adresai
korespondencijai.

42. Gincus del akcininko teises [ informacija^ sprendzia teismas.

VII. BENDROVES FILIAL^ IR ATSTOVYBiy STEIGIMAS IR VEIKLOS
NUTRAUKIMAS

43. Bendrove gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos [starymii nustatyta
tvarka. {mones filially ir atstovybiij skaicius neribojamas.Sprendimus del bendroves filialij ir
atstovybiii steigimo bei jii veiklos nutraukimo priima bendroves vadovas.Filialai ir atstovybes
veikia pagal bendroves vadovo patvirtintus nuostatus.
Filialui ar atstovybems vadovauja filialo ar atstovybes vadovas-direktorius.Filialii ir atstovybiij
vadovus skiria ir atsaukia bendroves vadovas.

VIII. BENDROVES {STATy KEITIMO TVARKA

44. Bendroves [status keicia visuotinis akcininkij. susirinkimas kvalifikuota balsi^ dauguma,
kuri negali buti mazesne kaip 2/3 vis^ susirinkime dalyvaujanciq akcininkij akcijij suteikiamij
balsi^. Visuotiniam akcininkii susirinkimui priemus sprendima^pakeisti bendroves [status, surasomas
visas pakeistij istatq tekstas ir po juo pasiraso visuotinio akcininkij susirinkimo [galiotas asmuo.

45 .̂ Akciniij bendroviq [statymo numatytais atvejais bendroves [status keicia bendroves
vadovas. Siuo atveju, pakeistus bendroves [status pasiraso bendroves vadovas.

IX AUDITAS

46. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkij susirinkimo, turi buti
atliktas metines fmansines atskaitomybes auditas, jei jis privalomas pagal Akciniij bendrovii^
[statymo nustatytus reikalavimus.
Tuo atveju, jeigu pagal reikalavimus auditas nera privalomas, jo atlikimo tikslinguma^ sprendzia
visuotinis akcininkq susirinkimas.

47. Audita^ atlieka visuotinio akcininkii susirinkimo isrinkta audito [mone.



X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Bendroves veiklos klausimai neaptarti siuose istatuose sprendziami Lietuvos
Respublikos Civilinio kodekso, Akciniij bendroviij [statymo ir kity teises akty nustatyta tvarka.

Si istatii redakcija yra patvirtinta E.Baziliausko Komercines paslaugij imones ,,Edbaz" savininko
2010m. sausio 4d. sprendimu Nr.4
Jstatai pasirasyti du tukstanciai desimt^ meuj sausio menesio ketvirta^ diena .̂

E.Baziliausko Komercines paslaugii [mones f)
,,Edbaz" savininkas Edvardas Baziliauskas


