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UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES
JONISKIO BUTU UKIO ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UZdaroji akcine bendrove JONISKIO BUTV UKIS (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. Bendroves veiklos laikotarpis - neribotas.
4. Bendroves finansiniai metai sausio 1 d. - eruodZio 31 d.

II. BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS
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5. Bendroves veiklos tikslai 1ta pelno siekimas, bendroves ir akcininkq turto didinimas.
Bendroves veillos objektai: pastatq ir statiniq irengimas; medienos bei medienos gaminiq gamyba;
bendrosios paskirties mechanizmq gamyba; finansinio tarpininkavimo pagalbine veikla;
nekilnoj amoj o hrrto operacijos; pramoninis valymas; sausumos transportas; kita niekur kitur

nepriskirta verslo veikla.
Bendrove gali uZsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieStarauja Lietuvos Respublikos teises
aktams.

III. BENDROWS ISTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTE, AKCIJTJ
SKAIEIUS IR SUTEIKIAMOS TEISES

6. Bendroves istatinis kapitalas yra 627 881,90 euro (Se5i Simtai dvide5imt septyni t[kstandiai
aituoni Simtai a5tuoniasdeiimt vienas euras ir der.yniasdedimt centq)
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7. Bendroves lstatinis kapitalas padalytas i 216 5ll (du Simtus Se5iolika tiistandiq penkis
Simtus vienuolika) paprastqiq vardiniq akcijq.
8. Bendroves akcijos nominalioji vertd yra2,90 euro (du eurai ir devyniasdeSimt centq).
9. Bendroves akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visiSkai apmoketa akcija j4 turindiam akcininkui Bendrovds visuotiniame
akcininkq susirinkime suteikia vien4 bals4.
11. Bendroves akcininkq teises ir pareigas nustato Akciniq bendroviq istatymas ir kiti
Lietuvos Respublikos isiatlmai.

IV. BENDROVSS VALNYNIA.S
12. Bendroves organai:
i2. 1. visuotinis akcininkq susirinkimas;
12.2. stebetojq taryba - nesudaroma;
12 .3 . valdyba - nesudaroma;
12.4. vadovas.

Visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencij4 jo su5aukimo tvarka, kitq Bendroves organq
kompetencij4 jq rinkimo ir atiaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytqjq Akciniq bendroviq istatyme.
Jeigu Bendroves visq akcijq savininkas yra vienas asmuo, jo rastiSki sprendimai prilyginami
visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimams.
13.

V. BENDROVES PRANESIMU SKELBIMO TVARKA
14. Kai Bendroves prane5imai turi buti paskelbti vie5ai,

jie skelbiami Lietuvos Respublikos

dienra5tyj e,,Siauliq kra5tas".
15.

Kiti Bendroves pranesimai akcininkams ir kitiems

asmenims siundiami registruotu

laisku arba iteikiami pasirasytinai. Skubfrs praneSimai gali bDti perduoti elektroniniq rysiq
priemonemii, originalai nedelsiant iSsiundiami adresatui registruotu lai5ku ar iteikiami pasira5flinai.

Akcininkams praneSimai yra siundiami Bendroves vertybiniq popieriq apskaitos
dokumentuo se nurodltu adresu.
17. UZ praae5imq iSsiuntim4 ar jq fteikim4 laiku atsako Bendroves vadovas.
16.

\.I. BENDROWS DOKTIVIENTU IR INT'ORMACIJOS PATEIKIMO
AKCININKAMS TVARKA
Akcininko raS1'tiniu reikalavimu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo
dienos Bendroves dokumentai, nesusijg su Bendroves komercine (gamybine) paslaptimi ir
jos
konfidencialia informacij a, akcininkui pateikiami susipaZinti Bendroves darbo valandomis
buveineje ar kitoje Bendroves vadovo nurodl'toje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Siq
dokumenq kopijos akcininkui gali bflti siundiamos registruotu laiSku arba iteikiamos pasiraSytinai'
pateikq
t S. Aiiioiokur arba akcininkq grupe, turintys ar valdantys 712 ir daugrau akcijq ir
(gamybines)
komercines
Bendrovei jos nustatytos formos raSytini fsipareigojim4 neatskleisti
paslapties ii konfidencialios informacijos, turi teisg susipaZinti su visais Bendroves dokumentais.
18.

form4 nustato Bendroves vadovas.
lsipareigojimo
-2b.
Bendroves dokumentai, jq kopijos ar kita informacij a akcininkams pateikiama
neatlygirrtinai.

VII. BENDROVES FILIALU IRATSTO\ryBIU STEIGIMAS IR
VEIKLOS NUTRAUKIMAS

A

21. Bendrove turi teisg steigti filialus ir atstor,ybes Lietuvos Respublikoje ir uZsienio
valstvbese.
22. Sprendim4 steigti Bendroves filialus ir atstoqrbes' nutraukti iq veikl4' skirli ir atsaukti
Bendroves frliilq ir atstor,ybiq vadovus priima, taip pat filialq ir atsto\,ybiq nuostatus tvirtina
Bendroves vadovas, vadovaudamasis teises aktais.

VIII. BENDROVES ISTATV KEITIMO TVARKA
23. Bendroves istatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nurod;'tosios Akciniq bendrovir+ istatyme.

Sie istatai pasiraSl'ti 2015 m. vasario 23
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