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Įstatai

I. Bendrosios nuostatos

1. Akcinė bendrovė "Druskininkų šilumos tinklai" (toliau - Bendrovė) yra ribotos
civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymu (toliau - Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės
aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma "7 akcine bendrovė.

3. Bendrovės veiklos laikotarpis - neribotas.

4. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

S. Bendrovės veiklos tikslas yra siekti pelno, efektyviai ir produktyviai vykdant bei
vystant šioje dalyje nurodytą ūkinę - komercinę veiklą.

6. Bendrovės veiklos objektas: garo tiekimas ir oro kondicionavimas, elektros gamyba,
karšto vandens tiekimas, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas, medienos ruoša, kietojo kuro didmeninė prekyba, šildymo įrangos
didmeninė prekyba, metalo gaminių remontas, kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei
priedų didmeninė prekyba ir kt.

7. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos
teisės aktams.

III. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos
teisės

8. Bendrovės įstatinis kapitalas yra I 772 332,10 (vienas milijonas septyni šimtai
septyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt du eurai ir dešimt euro centų) eurų.

9. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 873 070 (aštuonis šimtus septyniasdešimt tris
tūkstančius septyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų.

1O. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 2,03 (du eurai ir trys euro centai) euro.

11. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame
akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

12. Bendrovės akcininkai turi šias turtines teises:

12.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

12.2. gauti Bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams
išmokėti Bendrovės lėšų;

12.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus
Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
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12.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų,
išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo
nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

12.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo
akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš
akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje
esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties
sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl
didesnių palūkanų dydžio;

12.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

12.7. kitas įstatymų nustatytas turtines teises.

13. Bendrovės akcininkai turi šias neturtines teises:

13.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

13.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų
darbotvarkės klausimais;

13.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

13.4. gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;

13.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl
Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių ir kituose
įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat
kitais įstatymų nustatytais atvejais.

13.6. kitas įstatymų nustatytas neturtines teises.

IV. Bendrovės valdymas

14. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba lr Bendrovės
vadovas. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

15. Valdyba yra kolegia1us Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 5
(penkių) narių 4 (keturių) metų laikotarpiui. Valdyba iš savo narių renka valdybos
pirmininką,

16. Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą - Bendrovės vadovą (direktorių).

17. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, Bendrovės
valdybos ir vadovo kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo
nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus atvejus, kai šiuose įstatuose nustatyta
kitaip.

18. Sprendimus išleisti obligacijas priima Bendrovės valdyba.

19. Bendrovės vadovas teisės aktų nustatyta tvarka gali išduoti prokūrą.

V. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

20. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir visa su tuo susijusi
informacija akcininkams pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme
nustatyta tvarka viešai paskelbiant dienraštyj e "Lietuvos rytas", arba įteikiant
kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu laišku.
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21. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro
leidžiamame elektroniniame leidinyje "Juridinių asmenų vieši pranešimai".

22. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims yra siunčiami registruotu
laišku arba įteikiami pasirašytinai. Akcininkams pranešimai yra siunčiami akcininkų
asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose nurodytu adresu.

23. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo akcininkams tvarka

24. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo
dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi
ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo
valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje
dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos
registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

25. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar vald antys 1/2 ir daugiau akcijų bei pateikę
Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės
(gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais
Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

26. Tuo atveju, jeigu akcininkas prašo pateikti jam Bendrovės dokumentų kopijas,
Bendrovės išlaidoms, susijusioms su šių dokumentų dauginimu, pateikimu, sugaištu
darbuotojų laiku ir kitoms išlaidoms padengti, akcininkas turi sumokėti Bendrovei
atlyginimą, neviršijantį dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų, kurias
nustato ir patvirtina Bendrovės vadovas. Dokumentų kopijos išduodamos gavus
akcininko rašytinį prašymą ir jam sumokėjus Bendrovei atlyginimą šiame straipsnyje
nustatyta tvarka.

VII. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas ir veiklos nutraukimas

27. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio
valstybėse.

28. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti
Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus
tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

VIII. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

29. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių
įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti 2016 m. balandžio 20 dieną, Druskininkuose.

Įgaliotas asmuo
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