PATVIRTTNTA
S akiq raj ono savivaldybès administracij os
tlirektoriaus 2019 m. liepos /0d.
isakymu Nr. AG-zllø

uZDARosIos AKCINE5 BENDRSyES,,SaKIt¡ LAIDSTUyIV NAMÁ¡'
IST.{TAI
I. BENDROJI DALTS

1. Uådaroji akcine bendrovê ,,Sakirl laidotuviq namai" (toliau tekste gali bnti vadinama
UAB ,,Sakiq laidotuvirl namâioo arba tiesiog ,,bendrovè") yra akcinio kapitalo imone, kurios istatinis
kapitalas padalintas i dalis - akcijas. .
2. Bendrovè isteigta 1995 m. liepos 13 d. perwarkius ir iregistravus kaip uådarqj4 akcinç
bentlrovç nuo 1990 m. gruodZio 13 d. iregistruotus Sakiq valstybinius laidotuviq namus.
3. Bendroves pÑadinimas: uZdaró.¡i akcine bendrove ,,Ëakiq laidotuvir¿ namaioo.

kalba -

4. Bendraves teisine forma

uådaroji akcine bendrovè

lietuviq.
5. Bendroves oficiali
6. Bendrovós veiklos laikotarpis * neribotas, finansiniais metai sutampa su kalendoriniais
metais.

II. JURISDIKCIJA
,,Sakit¡ laidotuvit¡ namai" yra uådarosias akcines bendrovês teisinès fbrmos
Lictuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantis privatus juridinis asmuo, tsrintis savo firmos
pavadinimq, savo apvah¡ antspaud4 su pavadinimu, savaranki$kq balans4 ir s4skaitas bankuoss.
Bendrovê taip pat gali turêti savo firmini blank4, savo prekiq ir paslaugq åenkl4 ir kitus savo

7. UAB

rekvizitus.

8. Bendrovè yra ribotos civilines atsakontybês. Pagal savo prievoles ji atsako tik nuosavybês
ar patikejimo teise jai priklausanðiu furtu. Akcininkai pagal bendrovês prievoles atsako tik ta suma,
kuri4 privalo imokètí uå akcijas. Jei bendrove negali ivykdyti savo prievolés del nes4Ziningr¡

akcininþ veiksmq, tokie akcininkai pagal atitinkam4 bendrovès prievolç atsako savo turlu

subsitliariai. Bendrove neatsako uä savo akcininkq isipareigojimus, valstybè neatsako uå bendrovès
isiparei goj i mus, o bendrovó neats ¿rko uå vals fybês isipareigoj im us'
9. Savo veikloje bendrove vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojanõiais istatymais, kitais
teisés aktais ir öiais istatais. Jei keiðiasi galiojantys teises aktai, ðie istatai galioja tiek, kiek jie
nepri e.itarauj a pasi k e i tusiq tei sés aktq reikal avimams.
10. Bendroves registravimo duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniq
âsmenrl registre, kuri warko valstybes imonè Registrq centras'

III. VEIKLOS T.IKSLAT IR KOMERCINES UruNNS YEIKLOS OBTEKTAS

L

Pagrindinis bendroves veiklos tikslas yra vykdyti ükinç vcikl4, teikti paslaugas
gyventojams, siekiant gauti pelno ir.ii naudoti savininkq (akcininkq) sprendimams igyvendinti.
Bendrove gali vykdyti ir nekomercinç, pelno nesiekianði4 veiklq, jei taip nusprendãia
kompetentingi valdymo organai, ir jci tokia vsikla nedraudäiama pagal Lietuvos Respublikos
I

istatymus.

12. Pagrindinðs bendrovês komercines äkines veiklos objektas yra laidojimo paslaugos ir su
jomis susijusios kitos paslaugos, nekilnojamojo turto ir kit¡¿ daiktr¿ nuoma, preþba laidojimo
reikmenimis ir kitomis kasdienines paklausos prekémis, transporto pâslaugos, vìsuomeniuio
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maitinimo paslaugos. Pagrindinês veiklos kodai pagal Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés generalinio dircktoriaus 2007 m. spalio 3l d. isakymu Nr. Df-226
patvirlint4 Ekonominès veiklos ruðir¿ klasifrkatoriq EVRK (2 RED.) yra 96.03 (laidohrviq ir su
jomis susijusi veikla) ir kt.
13. Bendrovô gali vykdyti ir bet kuri4 kit4 Ekonomines veikios rûöiq klasifikatoriuje
nurodyt4 ekonominç veikl4, jeigu tai neprie5tarauja galiojantiems teisès aktams ir atitinka Ëiuose
istatuose deklaruojamus veiklos tikslus.
14. Jeigu pagal galiojanðius reikalavimus tam tikrai veiklai reikalinga licencija ar kitoks
leidimas, tokiq veiklq bendrovê gali vykdyti tik turedama atitinkama licencijE ar kitoki leidim4.
I5. Vykdydama savo veikl4, bendrovè turi piln4 komercini, ükini, finansini, organizacini ir
teisini savaranki.ikum4. Valstybès ir vietos savivaldos institucijoms draudZiama istatymuose
nenumatytais administraciniais metodais reglamentuoti jos veikl4.

rv. IsrATINrs KAPITALAS
16. UAB,,Ëakir¡ laidotuviq namai istatinis kapitalas yra 151000,00 (vienas Simtas
penkiasdeðimt vienas tûkstantis eurq). Jis padalintas i 302000 (tris ðimtus du ttikstanðius) paprastqjq
vardiniq akcijq, kuriq kiekvienos nominali verte 0,50 Eur (penkiasde5imt Simtqiq euro).
17. Bendroves akcijos yra materialios. Jos apskaitomos akcininkq registre (akcininkq
knygoje), kuriame nurodomi duomenys apie visas bendroves iðleistas akcijas ir jq savininkus
(akcininkus), taip pat registrnojami visi su bendrovès akcijomis ir jq suteikiamomis teisðmis susijç
ivykiai.
18. Kiekviena materialioji akcija atskiru banknotu nespausdinama. Akcininkams
pageidaujant, iöduodami akcijq sertifikatai, kuriuose nurodomi duomenys apie visas to paties
akcininko turimas akcijas.
19. fstatinio kapitalo dydis registruojamas Juridiniq asmenq registre, kuriame kaupiami visi
registravimo duomenys apie bendrovç. [statinis kapitalas gali büti keiõiamas tik visuotinio
akcininkr¿ susirinkimo ar teismo sprendimu, atitinkamai pakeiõiant iiuos istahrs.

v. AKCININKU TEISÉS IR PAREIGOS
20. Bendrovès akcijos jq savininkams suteikia turtincs ir neturtines teiscs. Kiekvienas
akcininkas bendrovêje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybes teise priklausanðios
akcijos. Esant toms paðioms aplinþbèms visi akcininkai turi vienodas teises ir pareigas. Akcininþ
turtinðs ir neturtinès teises negali büti apribotos, i5sþrus istatymais nustatytus atvejus arba tcismo
sprendimu.

21. Jeigu viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu
akcininku, o akcijos suteikiamomis teisemis naudojasi vienas i5 jq pagal notariðkai patvirtint4
igaliojimq. Uä akcininþ prievoles akcijos savininkai atsako solidariai.
22. Turtinês tcisés:
22.1. gauti bendroves pelno dali (dividend4);
22.2. gauti bsndrovss le5q, kai bendrovês istatinis kapitalas maãinamas siekiant akcininkams
iSmoketi bendrovös lêËq;
22.3. nemokamai gauti akcijq, kai istatinis kapitalas didinamas i5 bendrovès lè5r¿, iXskynrs
akciniq bendrovir¡ istafyme nustaqiþs i$imtis;
22.4. pirmtmo teise þieytt bendrovês i3leidåiamq akcijq ar konvertuojamqiq obligacijq,
iËsþrus atveji, kai visuotinis akcininkq susirinkimas istatymq nustatyta fvarka nusprendãia
pirmumo teisç visiems akcininkams atðaukti;
22.5. istatymq nustaf¡rtais büdais skolinti bendrovei, taðiau bendrove, skolindamasi i5 savo
akcininkq, neturi teises ikeisd akcininkams savo turto. Bsndrovei skolinantis iS akcininko,
palükanos negali vir5yti paskolos davêjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esanöiq komerciniq b*k'¿
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vidutinés palükam¡ nolrnos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju
bendrovei ir akcininkams draudZiama susitarti dêl didesniq palukanq dydÈio;
22,6. gatrti likviducjamos bendrovês turto dali;
22.7 . kitas istatymq nustatytas turt ines teises,
23. Neturtines akcininkq teises:
23 . I . dalyvauti visuotiniuose akcininkq susirinkimuos

e

;

anksto pateikti bendrovsi klausimq, susijusiq su visuotiniq akcininþ susirinkimq
darbotvarkês klausimais;
23.3. pagal akcrjq suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkq susirinkimuose;
23.4. pagal akcijr¿ suteikiamas teises gauti informacij4 apie bendrovç;

23.2.

iF'

teism4 su ieðkiniu, pra5ydami attyginti bendrovei ùalq,, kari susidarè dêl
taip pat bcndrovcs istatuosc, nevykdymo ar
netinkamo vykdymo, taip pat kitais istatymq nustatytais atvejais;
23.6. kitas jstafymr¡ numatytas neturtines teises.
24. fsigydani bendroves akcrjq ar kitaip pasikeitus akcininkq teisems, akcininkai privalo
pateikti bendrovei tai liudijanöius dokumentus. Akcijq ar su jomis susijusiq teisiq perleidimo atveju
naujasis akcininkas gali panaudoti Sl f?rktq pricð treðiuosius asmenis tik po to, kai atitinkamas
dokumentas pateikiamas iregistruoti bendroves akcij4 apskaitos tvarkytojui.
25. Akcininþ pareigos:
25.1. vykdyti bendrovès istatq reikalavimus irbúti lojalüs bendrovei;
25 .2. laiku i3pirkti pasira$ytas akcijas;
25.3. smgoti bendrovès komercines (gamybines) paslaptis, tausoti jos turt4, istatymr¡
nustaq¡tn tvarka atlyginti bendrovei padnryt4 L*14;
25.4. prane,Sti apie savo gyvenamosíos vietos bei kitq asmens duomenq pasikeitimq;
25.5. pateikti uäregistruoti sandorius su bendroves akcijomis. fsigyjant 100% bcndrovês
akcijq arba perleidåiant visas ar dali iö turìmq 100% bsndrovès akcijq, apie tai turi büti prane$ta
bend¡oves vadovui ne vêliau kaip per 5 dienas.
23.5. keiptis

i

be.ndroves vaclovo pareigq, nustaf¡rQ istatynruose,

vI. vtsuorlNls AKCININKV SUSIRINKIMAS
26. Visuotinis akcininkq susirinkimas yra Akciniq bendroviq istatyme nustatSrta tvarka
akcininþ susirinkimas gali priimti sprendimus tik savo
kompetencijos ribose, kuri atitinka nustatyt4i4 Akciniq bendroviq istatyme.
27. Visuotinis akcininþ susirinkimas vyksta pagal i5 anksto nustatytq darbotvarkç, kuri gali
büti pakeista tik tuo atveju, jei susirinkime daþauja visi akcininkai, kuriems priklausanðios akcijos
Èaukiamas bendroves organas. Visuotinis

suteikia balsavimo teisç, ir nê vienas akcininkas nebalsavo ra5tu. Susirinkimq pradeda bendrovès
vadovas. Jis paskelbia dokumentus apie tai, kaip akcininkams buvo prane$ta apie visuotinio
akcininkq susirinkimo suðaukim4 ir pasiülo iðrinkti susirinkimo pirmininkq sekretoriq bei asmeni,
kuris nustato ir paskelbia:
27.l.kieki$ viso balsq suteikia bcndrovês akcijos visuotinio akcininkq susirinkimo dienq;
27.2.kiekyra pateikta galiojanðiq ir negaliojanðiq iS anksto raðtu balsavusiqjq b:iuleteniq;
27,3, kiek yra pateikta gal i oj anðiq ir n egali oj anðiq i galioj imq;
27 .4. ktek yra pateikta balsavimo te is es perleidimo sutarðir¿;
27.5. kokiam balsavimo teisç suteikianöiq akcijq skaiðiui susirinkime yra atstovaujama
(asmeni5kai, igaliotiniq, asmenq pagal balsavimo teisös perleidimo sutartis, pagal i5 anksto
uåpildytus bendruosius balsavimo biuletenius, pagal kitus suteikianöius teisç balsuoti dokumentus);
27.6. ar yra susirinkimo kvorumas;
27 .7 . balsavimo visuotiniame akcininkq susirinkime rezultatus.
28. Visuotinis akcininkq susirinkimas turi bûti protokoluojamas. Jei protokolq pasira5o visi
susirinkime dalyvavg asmenys, gali büti sura$oma tik sprenclåiamoji dalis. Kol visas bendroves
akcijas valdo Sakiq rajono savivaldybê, jos raðtiiki sprendimai prilygsta visuotinio akcininkr¿
susirinkimo sprendimams.
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YN. VÄLDYMO ORGANAI
29. Vienasmenis

ir vienintelis bendroves

valdymo orgânas yra bendrovês vadovas, kurio

pareigas eina direktorius.

30. Direktorius vienasmeni$kai atstovauja bendrovg, pasira5o pats arba suteikia igaliojimus
pasiraöyti kitiems asmenims visus bendroves sandorius ir dokumentus, i5sþrus dokumentus,
kuriuos pagal Akciniq bendroviq ar kitus istafymus gali büti igaliojami pasiraSyti kiti asmenys.
Direktorius privalo büti lojalus bendrovei, laiþtis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo
asmeniniai interesai prie$tarauja ar gali prieötarauti bendrovés interesams, s4åiningai ir protingai
veikti bendroves ir jos akcininkr¡ naudai.
31. Direktoriq renka, atõaukia bei atleidåia ið pareigq, nustato jo atlygin-im4, tvirtina
pareiginius nuostatus, skatina ji ir skiria nuobaudas vieninteliam akcininkui Sakiq rajono
iavivalclybei nuosavybès teise priklausanõiq akcijq suteikiamas turtines ir neturtines teises
pareigas privalo praneðti
igyvendinanti institucija. Kiekvienas kandidatas i clirektoriaus
jo
jis
kita veikla yra susijusi su
eina, kaip
viiuotiniam akcininkq susirinkimui, kur ir kokias pareigas
juridiniais
asmenimis.
kitais
susijusiais
ir
bendrove su bendrove
32. Direktorius renkamas konkurso Warka. Su juo sudaroma terminuota darbo sutartis 5
metams, kuri4 bendroves valdu pasira$o vieninteliam akcininkui Sakiq rajono savivaldybei
nuosavybes teise priktausanðiq akcijq turtines ir neturtines teises ig¡rvendinanõios institucijos
vadovai arba kitas Jo igaliotas asmuo. Þirektorius savo pareigas pradeda eiti nuo iðrinkimo dienos,
jeigu su juo sudarytoje sutarfyje nenumatyta kitaip. Direktoriumi negali büti renkamas tas pats
asmuo daugiau kaip dvi kadencijas iõ eiles. Pasibaigus pirmajai kadencijai, direktorius gali büti
perrenkamas antrajài kadencijai atsiåvelgiant ¡ tai, ar jo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovê
pasieke visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovrås pasiekfr¿ veiklos tikslq atitiktis jai
nustatyticm, uriklo, tikslams vertinama vienintelio akcininko Saliq rajono savivaldybôs tarybos
nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai direktoriaus kadencijai, bendrovcs vadovas at$aukiamas ið
pareigq. Sprendim4 dêl direktoriaus at5aukimo ir darbo sutarties nutraukimo priirna vieninteliam
akcininkui $akiq rajono savivaldybei nuosavybes teise priklausanöiq akcijq turtines ir neturtines
teises igyvendinanti institucija.

vIIr. BaNDRoVas PRANESIMAI, DOK{JMENTV IR KITOS TNFORMACIJOS
PATBIKIMO AKCININKAMS TVARKA

33. Bendrovê istatymq ir $iq jstatq

nustatSrtais atvejais privalo teikti prane5imus
akcininkams, juridiniq asmenr¡ registrui, k¡editoríams ir vic5uosius praneÉimus spaudai.
34. Vieðieji bendrovès praneðimai skelbiami Juridiniq asmenq registro leidäiamame
elektroniniame leidinyj

e.

Bend,rovès pranesimai akcininkams siunðiami registruotu lai5ku arba iteikiami
pasiraðytinai akcininkq s4raSe nurodytu adresu. Uä Sio adreso tikrum4 atsako patys akcininkai.
36. Akcininko rasti$ku reikalavimu ne vèliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo
dienos Bendrovès dokumentai, nesusijç su Bendrovês komercine (gamybine) paslaptimi ir
konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipaäinti Bendroves darbo valandomis jos
buveinèje ar kitoje Benãroves vadovo nurodytoje vietoje, kwioje dokumentai yra saugomi. Siq
dokumentq kopijos akcininkui gali búti siunðiamos registruotu lai$ku arba iteikiamos pasira5ytinai.
37. Akcininkas arba akcininkq grupe, turinfys ar valdantys daugiau k:ai:p 1/2 akcijq, taip pat
akcininkai, pateikç lrodymus kad praðoma pateikti konfidenciali bendrovés informacija ar
komercine (gamybine) paslaptis jiems bütina vykdant kituosc teises aktuose nustaf/¿us
reikalavimus, turi tcisç susipaåinti su visais Bendroves dokumentais, patcikç Bendrovei jos

35.
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nustafytos formos raðytini pasiZadèjim4 neatskleisti komercinês (gamybinès) paslapties ir
konfidencialios Bendrovès informacijos. fsipareigojimo formq nustato Bcndrovês vadovas38. Bendrovès dokumentaí, jq kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama
neatlygintinai.
39.Vr,praneðimq iðsiuntim4 ar jr¡ iteikim4laiku atsako BendrovÖs vadovas.
40. Akcininkams pateikiamame bendrovês akcininkq s4raðe ft¡rj büti nurodyti pagal
paskutinius bendrovês turimus duomenis akcininþ vardai, pa'vardês, juridiniq asmenq pavadinimai,
äkcininkams nuosavybês teise priklausanðir¡ bendroves vardiniq akcijq skaiðius, akcinínkq adresai
korespondencijai.

41. Bendrovcs dokumentuose, kuriuos ji naudoja ftredama santykiq su kitais asmcnimis,
turi búti nurodomi Sie rekvizitai:
4!.I. pavadinimas, taip kaip jis nurodytas registravimo paäymejime;
41.2. teistne forma - uZdaroji akcinê bendrove;
41.3. buveines adresas;
41.4. identifikavimo kodas;

41.5. registras, kuriame kaupiami
Respublikos juridiniq asmenq registras;

ir

saugomi duomenys apie bendrovç

-

Lietuvos

jei imonê yra PVM moketoja;
*
41.7.jse¿ünis kapitalas ir apmoketo istatinio kapitalo dydis jei dokumentuose minimas

4L 6. pridètines vertês mokesðio moketojo kodas,
bendroves kapitalas;

41.8. teisinis statusas (likviduojama, reorganizuojama, bankrutuojanti ar pan.)

-

kai

atitinkamas teisinis statusas yra suteiktas.

IX. FILTALAI IR ATSTOYYBES

42. Sprendim4 del bendroves fitialq ir atstovybir¿ steigimo ir likvidavimo, jq vadovq
sþrimo ir aiðaukimo, tìlialq ir atstovybiq nuostatq, filialq ir atstovybiq vadovq pareigybiniq
nuostatq patvirtinimo priima direktorius.

x. ISTATV KEITIMO TVARKA
43.lstatai keiðiarni 2/3 balsq visuotiniame akcininþ susirinkime. Visuotiniam akcininþ

susirinkimui priêmus sprendimq pakeisti bendrovês istatus, suraSomas visas pakeistq istatq tekstas
ir po juo paiiraËo visuotinio akcininþ susirinkimo igaliotas asmuo. Juridiniq asmenq registrui
atskirai pateikiamas istatq pakeitimas ir visas pakeistq istatq tekstas.

Sakiai, du t[kstanöiai der¡ynioliktr¡q metq liepos

Uådarosios akcines bendroves
,,Sakir¡ laidotuvig namaioo direktorê
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