
UZdaroji akcine bendrove "Kauno Naujamiesdio darbo rinkos mokymo centras"

ISTATAI
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1. UZdaroji akcine bendrove "Kauno Naujamiesdio darbo rinkos mokymo centras" (toliau - Bendrove)
yra ribotos civilines atsakomybes privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinirl bendroviq istatymu (toliau - Akciniq
bendroviq [statymas), kitais Lietuvos Respublikos teises aktais, taip pat Siais [statais.
2. Bendroves teisine forma - uZdaroji akcine bendrove.
3. Bendroves veiklos laikotarpis - neribotas.
4. Bendroves finansiniai metai - sausio men. I d. - sruodZio men. 31 d.

rr srvirus
BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendroves veiklos tikslai: Siekti pelno vykdant bedarbiq ir [spetq apie atleidim4 i5 darbo darbingo
amZiaus darbuotojq profesinio mokymo, remiamojo [darbinimo, paramos darbo vietoms steigti ir
bedarbiqteritorinio judrumo remimo veiklas, o taip pat visas kitas veiklas, susijusias su neformaliuoju
suaugusiqjq Svietimu, [skaitant (bet neapsiribojant) mokymo programq rengim4 ir visq aktyvios darbo
rinkos politikos priemoniq [gyvendinim4.

Bendrove gali uZsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprie5tarauja Lietuvos Respublikos teises aktams.

III SKYRIUS
BENDROVES ISTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI

VERTE, AKCI4I SKAICIUS IR SUTEIKIAMOS TEISES 
C

6. Bendroves [statinis kapitalas yra 201323,80 Eur (du Simtai vienas tiikstantis trys Simtai dvide5imt
trys Eur a5tuoniasde5imt ct).
7. Bendroves [statinis kapitalas padalytas i 138844 (vienas Simtas trisde5imt aStuoni tukstandiai a5tuoni
Simtai keturiasde5imt keturi) paprastqjq (-4sias) vardiniq (-es) akcijr{ (-as).

8. Bendroves akcijos nominali verte yra 1,45 Eur (vienas Eur keturiasde5imt penki ct).
9. Bendroves akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visi5kai apmoketa akcija j4 turindiam akcininkui Bendroves visuotiniame akcininkq
susirinkime suteikia vienq bals4.
11. Bendroves akcininkq teise3 ir pareigas nustato Akciniq bendroviq [statymas ir kiti Lietuvos
Respublikos [statymai.

IV SKYRIUS
BENDROVES VALDYMAS

12. Bendroves organai:
I 2. I . visuotinis akcininkq susirinkimas;
| 2.2. steb etoj r1 taryba B e ndlovej e ne sudaroma ;

12.3. valdyba sudaroma i5 4 nariq renkamq 4 metq laikotarpiui;
12.4. vadovas.
13. Visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencija, jo su5aukimo tvarka, kiq Bendroves organq
kompetencija, jq rinkimo ir at5aukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytqjq Akciniq bendroviq [statyme.
Jeigu Bendroves visq akcijq savininkas yra vienas asmuo, jo ra5ti5ki sprendimai prilyginami visuotinio
akcininkq susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS
BENDROVES PRANESIMU SKELBIMO TVARKA



14. Kai Bendroves prane5imai turi blti paskelbti vie5ai, jie skelbiami V[ Registrq centro leidZiamame
elektroniniame leidinyj e,,Juridiniq asmenq vie5i praneSimai".
15. Kiti Bendroves prane5imai akcininkams ir kitiems asmenims siundiami registruotu laiSku arba

[teikiami pasira5ytinai. SkubDs prane5imai gali bfti perduoti elektroniniqrySiqpriemonemis, originalai
nedelsiant i5siundiami adresatui registruotu laiSku ar [teikiami pasira5ytinai.
16. Akcininkams prane5imai yra siundiami Bendroves vertybiniq popieriq apskaitos dokumentuose
nurodytu adresu.
17 . U L, praneSimq i5siuntimq ar j q [teikim4 laiku atsako Bendroves vadovas.

VI SKYRIUS
BENDROVES DOKUMENTV IR TNFORMACTJOS

PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. Akcininko ra5ytiniu 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 btiti siundiamos registruotu lai5ku arba [teikiamos pasiraSytinai.
19. Akcininkas arba akcininkq grupe, turintys ar valdantys l/2 ir daugiau akcijq ir pateikp Bendrovei
jos nustatytos formos ra5ytin[ [sipareigojimq neatskleisti komercines (gamybines) paslapties ir
konfidencialios informacijos, turi teisE susipaZinti su visais Bendroves dokumentais. [sipareigojimo
formq nustato Bendroves vadovas.
20. Bendroves dokumentai, jq kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS
BENDROVES FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21. Bendrove turi teisg steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir uZsienio yalstybese.
22. Sprendim4 steigti Bendroves filialus ir atstovybes, nutraukti jq veikl6 skirti ir at5aukti Bendroves
filialq ir atstovybiq vadovus priima, taip pat filialq ir atstovybiq nuostatus tvirtina Bendroves vadovas,
vadovaudamasi (-is) teises aktais

VIII SKYRIUS
BENDROVES ISTATU KEITIMO TVARKA

23. Bendroves [statq keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akciniq bendroviq [statyme.
Sie [statai sudaryti elektroniniu biidu.
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