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UAB,,UKMERGES VANDENYS"
ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UZdaroji akcine bendrov€ .,Ukmerges vandenys" (toliau - Bendrove) yra ribotos
civilines atsakomybes privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu (toliau - Akciniq
bendroviq istatymas), kitais Lietuvos Respublikos teises aktais, taip pat Siais istatais.
2. Bendroves teisine forma - uZdaroji akcine bendrove.
3. Bendrove isteigta neribotam laikui.
4. Bendroves finansiniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

II SKYRIUS
BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS
5. Bendroves veiklos tikslai: [statuose nurodytos veiklos organizavimas ir vykdymas
pajamq
siekiant
ir pelno gavimo, akcininkq turtiniq interesq tenkinimo. Bendroves veikla: vandens
surinkimas, valymas ir tiekimas (36.00); nuotekq valymas (37.00); inZineriniq statiniq statyba
(42.00), nekilnojamojo turto operacijos (68), administracine ir aptarnavimo veikla (77),kita asmenq
aptarnavimo veikla (96).
Bendrove gali uZsiimti bet kokia kita veikla, nenurodya Siuose istatuose, kuri
neprie5tarauj a Lietuvos Respublikos teises aktams.

III SKYRIUS
BENDROVES ISTATINIS KAPITALAS
6. Bendroves istatinis kapitalas yra 8 095 254,30 Eur (a5tuoni milijonai devyniasdeSimt
penki t[kstandiai du Simtai penkiasdeSimt keturi eurai 30 ct);
7. Bendroves istatinis kapitalas padalintas i2791 467 (du milijonus septynis Simtus
devyniasde5imt vien4 tlkstanti keturis Simtus SeSiasdeSimt septynias) paprast4sias vardines akcijas."
8. Bendroves vienos akcijos nominali verte yra 2,90 Eur (du eurai devyniasde5imt ct).
9. Bendroves akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visiSkai apmoketa akcija j4 turindiam akcininkui Bendroves visuotiniame
akcininkq susirinkime suteikia vien4 bals4.
1 1. Bendroves akcininkq teises ir pareigas nustato Akciniq bendroviq istatymas ir kiti
Lietuvos Respublikos teises aktai.
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IV SKYRIUS
BENDROVES VALDYMAS
12. Bendroves organai:
1 ) visuotinis akcininkq susirinkimas;
2) bendroves vadovas (direktorius).

13. Visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencija, jo su5aukimo tvarka, taip pat
jo skyrimo ir at5aukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytqjq Akciniq

Bendroves vadovo kompetencrja,
bendroviq istatyme.

V SKYRIUS
BENDROVES pRANrSmtq SKELBIMO TVARKA
14. Kai Bendroves prane5imai turi buti paskelbti vie5ai, jie skelbiami Vf Registry centro
leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenq vie5i pranesimai".
15. Kiti Bendroves prane5imai akcininkams ir kitiems asmenims siundiami registruotu

lai5ku arba iteikiami pasira5ytinai. Skubiis pranesimai gali biiti perduoti elektroniniq rySiq
priemonemis, originalai nedelsiant iSsiundiami adresatui registruotu lai5ku ar iteikiami pasira5ytinai.
16. Akcininkams prane5imai yra siundiami Bendroves vertybiniq popieriq apskaitos
dokumentuose nurodytu pa5to arba elektroniniu adresu.
17.Ui, prane5imq i5siuntim4 ar jq iteikim4 laiku atsako Bendroves vadovas.

\rI SKYRIUS
BENDROWS DOKUMENTU IR INFORMACIJOS
PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA
t

18. Akcininko ra5ti5ku 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 laiSku arba iteikiamos pasira5ytinai.
19. Akcininkas arba akcininkq grupe, turintys ar valdantys daugiau kaip ll2 akcijq ir
pateikg Bendrovei jos nustatytos formos ra5ytini isipareigojimq neatskleisti komercines (gamybines)
paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisg susipaZinti su visais Bendroves dokumentais.
f

sipareigoj imo form4 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
valstybese.

22. Sprendim4 steigti Bendroves filialus ir atstovybes, nutraukti jq veikl4 priima
Ukmerges rajono savivaldybe. Bendroves filialq ir atstovybiq vadovus skiria ir at5aukia, taip pat
filialq ir atstovybiq nuostatus fuirtina Bendroves vadovas, vadovaudamasis teises aktais bei jam
priskirta kompetencij a.
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VIII SKYRIUS
BENDROVES ISTATU KEITIMO TVARKA
23. Bendroves istatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akciniq bendroviq

Savivaldybes meras
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