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UAB LABORATORINIV BANDYMV CENTRO

ISTATAI

I SKYRIUS
BEIYDROSIOS NUOSTATOS

l. Uzdaroji akcine bendrove Laboratoriniq bandymq centras (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 [statymas), kitais Lietuvos Respublikos teises aktais, taip pat Siais istatais"

2" Bendroves teisine forma - uZdaroii akcine bendrove.

3. Bendroves veiklos laikotarpis - neribotas.

4. Bendroves finansiniai metai -kalendoriniai metai"

II SKYRIUS
BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendroves veiklos tikslai: techninis tikrinimas ir analizd, medZiagq bandymas ir

analize; produkcijos kokybes bandymai ir analize, kvalifikacijos tobulinimas" Bendrove gali

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

III SI(YRIUS
BENDROVES ISTATINIS KAPITALAS, AKCTJOS NOMINALT VERTE, AKCIJV

SKAItTUS IR SUT] IKIAMOS TEISES

6. Bendroves istatinis kapitalas yra 435 000 eurq (keturi Simtai trisde5imt penki

tEkstandiai eury).

7. Bendroves istatinis kapitalas padalytas i I 500 000 (vien4 milijon4 penkis Simtus

tlkstandiq) paprastqjq vardiniq akcijq.

8. Bendroves akcijos nominali verte yra 0,29 euro.

9. Bendroves akcijos yra materialios, akcininkams i5duodami akcrjq sertifikatai.

10. Kiekviena visiSkai apmoketa akcija je turindiam akcininkui Bendroves

visuotiniame akcininkq susirinkime suteikia vien4 bals4.
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1 I " Bendroves akcininkq teises ir pareigas nustato Akciniq bendroviq istatymas ir kiti

Respublikos istatymai.

IV SKYRIUS
BENDROVES VALDYMAS

I 2. B.endrovds organai:

I 2. I . visuotinis akcininkq susirinkimas;

12.2. stebetojq taryba - Bendroveje nesudaroma;

12.3. valdyba, sudaroma i5 3 (trijq) naritl, renkamq 4 (ketveriq) metq laikotarpiui;

72.4. vadovas. Bendroves vadovas (direktorius) turi tureti auk5tqji universitetini

iSsilavinimE.

13. Visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencija, jo suSaukimo tvarka, kitq

Bendroves organq kompetencrja, jr+ rinkimo ir atSaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodyqiq Akciniq

bendroviq istatyme. Jeigu Bendroves visq akcijq savininkas yra vienas asrnuo, jo ra5tiSki

sprendimai prilyginami visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimams.

14. Bendroves valdyba priima Akciniq bendroviq istatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4,

5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, jeigu atitinkamai investuojamo, perleidZiamo, nuomojamo

(skaidiuojama atskirai kiekvienos rE5ies sandorio) ilgalaikio turto balansine verte, ikeidiamo ar

ikeidiamo hipoteka (skaidiuojama bendra sandoriq suma) ilgalaikio turto balansine verte, kitq

asmenq prievoliq, kuriq ivykdymas laiduojamas ar garantuojamas, suma ar isigyjamo ilgalaikio

turto kaina didesne kaip ll20 Bendroves istatinio kapitalo. Bendroves valdyba, prieS priimdama

Siuos sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkq susirinkimo pritarim4.

V SKYRIUS
BENDROVES PRANESTMU SKELBTMO TVARKA

15. Kai Bendroves prane5imai turi buti paskelbti vie5ai, jie skelbiami Vf Registrq

centro leidZiamame elektroniniame leidinyje,,Juridiniq asmenq vieSi prane5imai".

16. Kiti Bendroves prane5imai akcininkams ir kitiems asmenims siundiami registruotu

laiSku arba iteikiami pasira5ytinai. Skub[s praneSimai gali buti perduoti elektroniniq rySiq

priemonemis, originalai nedelsiant i5siundiami adresatui registruotu laiSku ar iteikiami pasira5l'tinai.

17" Akcininkams prane5imai yra siundiami Bendroves vertybiniq popieriq apskaitos

dokumentuose nurodyu adresu.

I

18. UZ prane5imq i5siuntim4 ar jq iteikim4 laiku atsako Bendroves vadovas"
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VI SKYRIUS
BENDROVES DOKUMENTV IR INFORMACIJOS PATETKIMO

AKCININKAMS TVARKA

19, Akcininko raSl,tiniu reikalavimu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo

gavimo dienos Bendroyes dokumentai. nesusijE su Bendrov6s komercine (gamybine) paslaptimi ir

konfidencialia informacija. akcininkui pateikiami susipaZinti Bendrovds darbo valandomis jos

buveineje ar kitoje Bendroves vadovo nurodyoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi" Siq

dokumentq kopijos akcininliui gali b[ti siundiamos registruotu laiSku arba iteikiamos pasirasytinai"

20. Akcininkas arba akcininkq grupe, turintys ar valdantys daugiau kaip 112 akcijq ir

pateikE Bendrorei jos nustatytos formos raSytini isipareigojim4 neatskleisti Bendroves komercines

(gamybines) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisg susipalinti su visais Bendrovds

dokumentai s, I s ip are i goj imo form4 nustato Bendroves vadovas.

21. Bendroves dokumentai, jq kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama

neatlygintinai.

VII SKYRIUS
BENDROVESFILIALUIRATSTovYBIvSTEIGIMASIR

VEIKLOS NUTRAUKIMAS

22. Bendrove ttyi teisg steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir uZsienio

valstybOse.

23. Sprendim4 steigti Bendroves filialus ir

at5aukti Bendroves filialq ir atstovybiq vadovus priima,

tvirtina Bendroves valdyb4 vadovaudamasi teises aktais'

VIII SKYRIUS
BENDROVES ISTATU KEITIMO TVARKA

Bendroves istatq keitimo tvarka nesiskiria nuo ndrodytosios Akciniq bendroviq

istatyme.

Sie istatai pasirasyti 2016 m' I @ /n eu ' JL d"Kaunas{r

atstovybes, nutraukti jq veiklq, skirti ir

taip pat filialq ir atstovybiq nuostatus

24.

Visuotinio akcininkq susirinkimo

igaliotas asmuo Gediminas Antanas Kundinas




