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UZDAROSIOS AKCINES BENDRoYES,,KEDBUSAS" ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

UZdaroji akcine bendrove ,,K0dbusas" (toliau - Bendrove) yra ribotos civilines
juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu (toliau - Akciniq bendroviq
istatymas), Lietuvos Respublikos keliq transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos transporto
veiklos pagrindq istatymu, kitais Lietuvos Respublikos teises aktais, taip pat Siais istatais.
atsakomybes privatusis

2. Bendroves teisine forma - uZdaroji akcine bendrove.
3. Bendroves veiklos laikotarpis - neribotas.
4. Bendroves finansiniai metai - sausio 1 d.- gruodLio

3l

d.

II SKYRIUS
VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS
5. Bendroves veiklos tikslas yra socialiai atsakingo inovatyvaus ir ekologi5ko verslo
vystymas visuomenes gerovei, regiono pletrai ir Bendroves akcininkq ltikesdiams tenkinti, teikiant
auk5tq kokybiniq standartq keleiviq veZimo paslaugas.
6. Bendroves veiklos objektas:
6.1. Keleiviq veZimas autobusais vietiniais mar5rutais;
6.2. Autobusq stoties naudojimas ir jos darbo tvarkos uZtikrinimas pagal nustatytus
Autobusq stodiq veiklos nuostatus.
7. Bendroves vykdomos veiklos pagal Ekonomines veiklos riiSiq klasifikatoriq (ERVK 2):
7.1 . keleiviq veZimas autobusais mieste ir priemiestyje @9.31. l0);
7.2.kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas @9.39);
7.3. sausumos transportui biidingq paslaugq veikla (52.21).
8. Bendrove gali uZsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprie5tarauja Lietuvos Respublikos
teises aktams. Licencijuojam4 veikl4 Bendrove gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

III SKYRIUS
BENDROVES ISTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTE, AKCIJU
SKAIEIUS IR SUTEIKIAMOS TEISES
9. Bendroves lstatinis kapitalas yra 941766,30 (devyni Simtai keturiasdeSimt vienas
tDkstantis septyni Simtai Se5iasde5imt SeSi eurai 30 centq) Eur.

l0.Bendroves lstatinis kapitalas padalytas i 324747 (trys Simtai dvide5imt keturis
tiikstandius septynis Simtus keturiasdesimt septynias) paprast4sias vardines akcijas.
1 l. Bendroves akcijos nominali verte yra 2,90 (du eurai 90 centq) Eur.
12. Bendroves akcijos yra nematerialios.
13. Kiekviena akcija, uZ kuri4 visi5kai sumoketa, j4 turindiam akcininkui Bendroves
visuotiniame akcininkq susirinkime suteikia vien4 balsq.
14. Bendroves akcininkq teises ir pareigas nustato Akciniq bendroviq istatymas ir kiti
Lietuvos Respublikos teises aktai.

IV SKYRIUS
BENDROVES VALDYMAS
15. Bendrovds organai:
15.1. visuotinis akcininkq susirinkimas;
15.2. stebetojq taryba - Bendroveje nesudaroma;
15.3. valdyba - Bendroveje nesudaroma;
15.4. Bendrovds vadovas - direktorius.

V SKYRIUS
VISUOTINIS AKCININKU SUSIRINKIMAS
16. Visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencija, jo su5aukimo tvarka nesiskiria nuo
nurodytosios Akciniq bendroviq istatyme.
17. Jeigu visq Bendroves akcijq savininkas yra vienas asmuo, jo ra5ti5ki sprendimai
prilyginami visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimams.
18. Visuotinis akcininkq susirinkimas turi 5i4 papildom4 kompetencij4:
18.1. nustato Bendroves vadovo atrankos konkurso tvark4;
18.2. nustato Bendroves vadovo darbo uZmokesdio nustatymo tvark4;
18.3. nustato strategijq sudarymo, atnaujinimo irjq igyvendinimo gaires;
18.4. Bendroves vadovo veiklos vertinimui taikomus rodiklius ir jq dydZius, nuo kuriq
priklauso Bendroves vadovo mdnesines algos kintamosios dalies dydis;
18.5. nustato Bendroves paramos teikimo tvark4.

VI SKYRIUS
VADOVAS

19. Bendroves vadovas

-

direktorius yra vienasmenis Bendroves valdymo organas.

Bendroves vadov4 5 (penkeriq) metq kadencijai konkurso budu renka ir at5aukia bei atleidZia i5
pareigq visuotinis akcininkq susirinkimas. Tas pats asmuo Bendroves vadovu gali b[ti renkamas
ne daugiau kaip dvi kadencijas i5 eiles. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendroves vadovas gali

biiti renkamas antrajai 5 metq kadencijai, atsiZvelgiant i tai, ar Bendroves vadovo pirmosios
kadencijos laikotarpiu Bendrovd pasieke visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovds pasiektq
veiklos tikslq atitikti jai nustatytiems veiklos tikslams vertina visuotinis akcininkq susirinkimas.
Bendroves vadovas at5aukiamas i5 pareigq pasibaigus pirmajai kadencijai, jeigu nera paskiriamas
antraj ai kadencij ai, arba pas ib aigus antraj ai kaden cij ai.
20. Bendroves vadovo kompetencija, iSskyrus Siuos istatuose nustatytas i5imtis, teises ir
pareigos, jo rinkimo ir at5aukimo tvarka, nesiskiria nuo nurodytosios Akciniq bendroviq istatyme.
21. Bendrovds vadovas:

21.1.

turi gauti visuotinio akcininkq susirinkimo pritarim4 prie5 priimdamas

Siuos

sprendimus del Bendroves:

21.1.1. ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip 1/20 Bendroves istatinio
kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaidiuojama atskirai kiekvienai sandorio r[Siai);
21.1.2. ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip 1/20 bendroves istatinio kapitalo,
ikeitimo ir hipotekos (skaidiuojama bendra sandoriq suma);
21.1.3. kitq asmenq prievoliq, kuriq suma didesne kaip l/20 Bendroves lstatinio kapitalo,
ivykdymo laidavimo ar garantavimo;
21.1.4. isigyti ilgalaikio turto uZ kainq, didesnE kaip ll20 Bendroves istatinio kapitalo;
21.1.5. tapti kitq juridiniq asmenq steigeja ar dalyve;

21,1,6, filialq ir atstovybiq steigimo,
taip pat veiklos nutraukimo.

jq

nuostatq tvirtinimo, vadovq skyrimo

ir

at5aukimo,

21.2. vadovaujantis vidaus kontrolei taikomais reikalavimais, nustatytais Lietuvos
Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatyme, nustato veiksming4 vidaus kontrol6s
sistemq, kuri padetq uZtikrinti Bendroves veiklos teisetumq, ekonomi5kumq, efektyvumq,
rezultatyvumq ir skaidrumq, strategijos ir veiklos planq igyvendinimq, turto apsauga,

ir ataskaitq patikimumq ir iSsamum4, sutartiniq ir kitq isipareigojimq
tretiesiems asmenims laikymqsi ir visq su tuo susijusiq rizikos veiksniq valdymq.
2t.3. pagal teises aktq nustatytus reikalavimus tvirtina Bendroves veiklos strategij4 ir
metinius veiklos planus, uZtikrina jq perZiurejim4 (ne rediau kaip kartq per metus) ir
atnaujinimq, teikia informacijq apie bendrov6s veiklos strategijos igrvendinimq eiliniam
visuotiniam akcininkq susirinkimui;
21.4. laiku teikia visuotinio akcininko susirinkimo praSomus, su Bedrov6s veikla
susijusius, dokumentus ir informacijq, kurios reikia Bendrovds veiklos steb6senai ir analizei
atlikti, taip pat sprendimams, susijusiems su savivaldybds teisiq ir pareigq igyvendinimu
Bendrov6je, priimti.
2L.5. uZtikrina, kad Bendrovds interneto svetaindje bfitq skelbiama ir nuolat
atnaujinama informacija, kurios vie5q skelbim4 numato teises aktai.
informacijos

VII SKYRIUS
BENDROVE S pRANESrrvrq SKELBTMO TVARKA
22.Kai Bendroves prane5imai turi buti paskelbti vie5ai, jie skelbiami
leidZiamame elektroniniame leidinyje,,Juridiniq asmenq viesi prane5imai".

,,Vl Registrq

centro

23. Kiti Bendroves prane5imai akcininkams ir kitiems asmenims siundiami registruotu
laiSku arba iteikiami pasiraSytinai. Skubtis praneSimai gali b[ti perduoti elektroniniq rySiq
priemonemis, originalai nedelsiant iSsiundiami adresatui registruotu lai5ku ar iteikiami
pasira5ytinai.
24. Akcininkams prane5imai
dokumentuose nurodytu adresu.
25.UL prane5imq i5siuntim4 ar

yra siundiami Bendroves vertybiniq popieriq
jq iteikim4laiku

apskaitos

atsako Bendroves vadovas.

VIII SKYRIUS
BENDROVES DOKUMENTV IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS
TVARKA
26. 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
pasira5ytinai.

gali biiti

siundiamos registruotu lai5ku arba iteikiamos

27. Akcininkas turi teisg susipaZinti su visais Bendroves dokumentais. Bendrove gali
atsisakyti sudaryti akcininkui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti dokumentq, susijusiq su
Bendroves komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, i5skyrus
atvejus, kai Bendroves informacija akcininkui butina igyvendinti kituose teises aktuose
numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos
konfidencialum4. Bendrove privalo sudaryti akcininkui galimybg susipaZinti su kita Bendroves
informacija ir (ar) pateikti dokumentq kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, iskaitant
informacij4 ir dokumentus, susijusius su Bendroves komercine (gamybine) paslaptimi ir

konfidencialia informacija, akcininkui biitini vykdant kituose teises aktuose numatytus
reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos ir dokumentq konfidencialum4.
Bendrovd atsisako akcininkui pateikti dokumentq kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentq
pareikalavusio akcininko tapatybes. Atsisakym4 sudaryti akcininkui galimybq susipaZinti ir (ar)
pateikti dokumentq kopijas Bendrove turi iforminti ra5tu, jeigu akcininkas to pareikalauja.
28. Bendroves dokumentai, jq kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama
neatlygintinai.

IX SKYRIUS
BENDROVES FILTALV IR ATSTOVYBTU STEIGIMAS rR VETKLOS
NUTRAUKIMAS
29. Bendrove
valstybese.

turi teisg steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir

uZsienio

30. Sprendim4 steigti Bendroves filialus ir atstovybes, nutraukti jq veikl4, skirti ir at5aukti
Bendroves filialq ir atstovybiq vadovus priima, taip pat filialq ir atstovybiq nuostatus tvirtina
Bendroves vadovas, vadovaudamasis teises aktais.

X SKYRIUS
BENDROVES ISTATU KEITIMO TVARKA
31. Bendroves istatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akciniq bendroviq istatyme.
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