
UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES
,,PANEVEZIO VEISLININKY

ISTATAI

. I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. ULdaroji akcine bendrove ,,PanevdZio veislininkyste" (toliau - Bendrove) yra ribotos

civilines atsakomybes privatus juridinis asmuo, turintis komercini, [kini, frnansini ir organizacini

savaranki5kum4. Bendrove savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu (toliau - Akciniq bendroviq fstatymas), kitais

Lietuvos Respublikos teises aktais, taip pat Siais istatais.
2. Bendrove, vykdydama veikl4, laikosi Valstybes valdomq imoniq veiklos skaidrumo

uZtikrinimo gairiq apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. liepos 14 d.

nutarimu Nr. 1052 ,,Del Valstybes valdomq imoniq veiklos skaidrumo uZtikrinimo gairiq apra5o

patvirtinimo ir koordinuojandios institucijos paskyrimo", ir Valstybes turtiniq ir neturtiniq teisiq

igyvendinimo valstybes valdomose imonese tvarkos apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 2012 m. birZelio 6 d. nutarimu Nr. 665 ,,Ddl Valstybes turtiniq ir neturtiniq teisiq

igyvendinimo valstybes valdomose imonese tvarkos apraSo patvirtinimo" (toliau - ApraSas),

nuostatq.

3. Bendroves teisine forma -uldaroji akcine bendrove.

4. Bendroves veiklos laikotarpis - neribotas.

5. Bendroves finansiniai metai yra laikomi kalendoriniai metai (sausio I d.-gruodZio 31 d.).

6. Bendrove turi savo antspaud4 ir jinaudoja.

7. Bendroves turt4 nuosalybes teise valdo, naudoja ir disponuoja juo pati Bendrove.

II SKYRIUS
BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI

8. Bendroves veiklos tikslai yra:

8. I . pletoti Lietuvos Respublikos istatymais nedraudZiam4 Dking-komercing veikl4;

8.2. siekti verslo vertes augimo ir dividendq ar pelno imokos pajamingumo;

8.3. kurti ir i5saugoti gerq Bendroves ivaizdi;
8.4. siekti akcininkq Bendrovei perduoto turto bei Bendrovds veiklos metu sukaupto turto

efektyvaus panaudoj imo ;

8.5. siekti kitq turtiniq ir neturtiniq Bendroves akcininkq interesq igyvendinimo.
9. Pagrindiniai Bendroves veiklos objektai:

9.1. veisliniq gyvdnq parodq, mugiq, aukcionq organizavimas;

9.2. gyvtrnq karantinavimo paslaugq teikimas;

9.3. Lietuvos [kininkq i5augintq veisliniq gyv[rul pardavimo tarpininkavimas;

9 .4. kita istatymq nedraudZiama veikla.

10. Bendrove gali uZsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieitarauja Bendroves veiklos

tikslams, Siems istatams ir Lietuvos Respublikos teises aktams.

1l. UZsiimti flkine komercine veikla, kuriai yra reikalinga licencija ar leidimas, Bendrove gali

tik gavusi atitinkamq licencij4 ar leidimE.
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III SKYRIUS
BENDROVES ISTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTE, AKCIJV

SKAIdIUS IR AKCININKV TEISES

12. Bendroves istatinis kapitalas yra 14 409,81 Eur (keturiolika tilkstandiq keturi Simtai

der,yni eurai 81 ct). Valstybei priklausanti kapitalo dalis - 14 100,09 Eur (keturiolika t[ksta4diq

vienas Simtas eurq 9 ct) arba 97,85yo viso Bendroves istatinio kapitalo, kitiems akcininkams

priklausanti kapitalo dalis - 309,72 Eur (trys Simtai devyni etraiT2 ct) arba 2,l5oA viso Bendrovds

istatinio kapitalo.

13. Bendroves istatinis kapitalas padalytas i49 689 (keturiasde5imt devynis tlkstandius Se5is

Simtus aStuoniasdesimt devynias) paprast4sias vardines akcij as.

14. Bendrovds vienos akcijos nominali vertd yra 0,29 Eur (dvidesimt devyni euro centai).

15. Bendroves akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos ira5ais akcininkq asmeninese

vertybiniq popieriq s4skaitose, kurias tvarko s4skaitq tvarkytojas Lietuvos Respublikos teises aktq

nustatyta tvarka.

16. Kiekviena visi5kai apmoketa akcija j4 turindiam akcininkui Bendroves visuotiniame

akcininkq susirinkime suteikia vien4 bals4.

17. Bendroves akcininkq turtines ir neturtines teises ir pareigas nustato Akciniq bendroviq

istatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teises alctai.

18. Bendroves istatinio kapitalo dydis gali buti padidintas ir sumaZintas Akciniq bendroviq

istatyme nustatyta tvarka.

19. Valstybei nuosavybes teise priklausandiq akcijq valdytoja yra Lietuvos Respublikos

Zemes fikio ministerija.

IV SKYRIUS
BENDROVES VALDYMAS

20. Bendrovds organai:

20. 1. visuotinis akcininkq susirinkimas;

20.2. vienasmenis valdymo organas - vadovas (direktorius);

20.3. kolegialus valdymo organas - valdyba - Bendroveje nesudaromas.

20.4. kolegialus prieZilros organas - stebetojq taryba - Bendroveje nesudaromas.

21. Bendroves organai privalo veikti Bendrovds ir jos akcininkq naudai, laikytis istatymq ir

kitq teises aktq, taip pat vadovautis Bendroves istatais.

22. Kiekvienas kandidatas i Bendroves vadovo pareigas privalo prane5ti jf renkandiam

organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir kitais su

Bendrove susijusiais juridiniais asmenimis.

23. Bendroves organai privalo uZtikrinti, kad Bendroves metiniq finansiniq ataskaitq auditui

atlikti butq renkamas atestuotas auditorius ar audito imone ir nebutq paLeidi.iami Lietuvos

Respublikos audito istatyme nustatyti reikalavimai.'
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V SKYRIUS
VISUOTINIS AKCININKU SUSIRINKIMAS

24. Visuotinis akcininkq susirinkimas yra auk5diausias Bendroves organas.

25. Bendroves visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencrja, jo suiaukimo ir sprendimq

priemimo tvarka nesiskiria nuo nurodytqjq Akciniq bendroviq istatyme. Bendrove, prie5 priimd'ama

sprendimus del ilgalaikio turto, kurio balansine verte didesne kaip 70 t[kst', Eur, isigijimo,

investavimo, perleidimo, nuomos, ikeitimo ar hipotekos, ar sprendimus del kitq asmenq prievoliq,

kuriq suma didesne kaip 70 t[kst., Eur, ilykdymo laidavimo ar garantavimo, turi gauti visuotinio

akcininkq susirinkimo pritarim4.

26. Visuotinis akcininkq susirinkimas neturi teises pavesti kitiems Bendroves organams

sprgsti jo kompetencijai priskirtq klausimq'

27. Visuotinio akcininkq susirinkimo inspektorius nerenkamas.

28. Visuotinis akcininkq, susirinkimas turi bfti protokoluoj amas.

VI SKYRIUS
BENDROVES VADOVAS

29. Bendroves vadovas - direktorius - yra vienasmenis Bendroves valdymo organas, kuris

organizuoja Bendroves kasdieng veikl4, priima i darb4 ir atleidLiadarbuotojus, sudaro ir nutraukia su

jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendroves vadovu gali buti renkamas tik fizinis

asmuo. Bendrovds vadovu negali buti asmuo, kuris pagal teises aktq reikalavimus negali eiti tokiq

pareigq.

30. Bendrovds vadov4 renka ir at5aukia bei atleidZia i5 pareigq, taip pat nustato jo atlyginim4,

tvirtina pareiginius nuostatus, skatina bei skiria nuobaudas visuotinis akcininkq susirinkimas.

31. Bendroves vadovas veikia Bendroves vardu ir turi teisg vienvaldi5kai sudaryti sandorius.

32. Bendroves vadovo kompetencija, teises ir pareigos, atsakomybe, jo rinkimo ir at5aukimo

tvarka nesiskiria nuo nurodytqjq Akciniq bendroviq istatyme, Apra5e ir kituose Lietuvos Respublikos

teises aktuose.

33. Bendrovds vadovas savo veikloje vadovaujasi istatymais, kitais teises aktais, Bendroves

istatais, visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

VII SKYRIUS
BENDROVES PRANESIMU SKELBIMO IR SIUNTIMO TVARKA

34. Visi vie$i Bendroves prane5imai skelbiami Juridiniq asmeml registro tvarkytojo

leidZiamame elektroniniame leidinyje viesiems praneiimams skelbti.

35. Kiti Bendrovds prane5imai akcininkams ir kitiems asmenims siundiami registruotu

lai5ku, lai$ku, iteikiami pasira5ytinai arba perduodami elektroniniq rySiq priemonemis.

36. Akcininkams pranesimai yra siundiami Bendroves vertybiniq popieriq apskaitos

dokumentuose nurodytu adresu.

37. UZ Bendrovds pranesimq tinkam4 paskelbim4, siuntim4 ir iteikim4 laiku atsakingas

Bendroves vadovas.
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VItr SKYRIUS
BENDROVES lOruvrENTv IR KITOS INF',ORMACIJOS PATEIKIMO

AKCININKAMS TVARKA

38. Akcininkui rajtu pareikalaws, Bendrove ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo

gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti kopijas Siq dokumentq:

Bendrovds istatq, metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq, Bendroves metiniq prane3imq, auditoriaus

i5vadq ir audito ataskaitq, visuotiniq akcininkq susirinkimq protokolq ar kitq dokumentq, kuriais

iforminti visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimai, akcininkq s4ra5q, kitq Bendroves dokumentq,

kurie turi bfti vieSi pagal istatymus, taip pat kitq dokumentq, kuriais iforminti Siq Bendroves organq

sprendimai, jei Sie dokumentai nesusijg su Bendroves komercine (gamybine) paslaptimi,

konfidencialia informacija. Siq dokumentq kopijos akcininkui gali b[ti siundiamos registruotu laisku

arba iteikiamos pasira5ytinai.

39. Akcininkas, pateikgs Bendrovei jos nustatytos formos ra5ytini isipareigojim4 neatskleisti

komercines (gamybines) paslapfies ir konfidencialios informacijos, turi teisg susipaLinti su visais

Bendrovds dokumentais.

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

neatlygintinai.

41. Bendrove pateikia akcrjq valdytojai - Lietuvos Respublikos Zemes ukio ministerrjai,

informacij4, kurios reikalauja akcrjq valdytoja, igyvendindama valstybes, kaip akcininkes, turtines ir

neturtines teises, kurios reikia Bendroves veiklos analizei atlikti ir sprendimams, susijusiems su

akcininko teisiq ir pareigq igyvendinimu, priimti.

42.U1bendrovds dokumentq ir informacijos pateikim4 atsakingas Bendroves direktorius.

IX SKYRIUS
BENDROVES nrr-Ir\r.rJIR ATSTOVYBry STEIGIMAS IR VEIKLOS

NUTRAUKIMAS

43. Bendrove turi teisg steigti filialus bei atstovybes Lietuvos Respublikoje ir uZsienio

valstybese. Bendroves filialq ir atstovybiq skaidius neribojamas.

44. Bendrove atsako pagalsavo filialo prievoles, filialas atsako pagalBendroves prievoles.

45. Sprendim4 del Bendroves filialo ir atstovybes steigimo ir jq veiklos nutraukimo priima

Bendroves vadovas. Bendroves vadovas tvirtinaBendroves filialo ar atstovybes nuostatus. Patvirtinus

filialo ar atstovybes nuostatus, Bendroves vadovas skiria filialo ar atstovybes vadov4' kuris

registruoja filial4 ar atstovybgir otganizuoja frlialo ar atstovybes veikl4.

46. Bendrove, steigdama ar likviduodama frlial4 ar atstovybg, vadovaujasi Akciniq bendroviq

istatymu, kitais teises hktais ir Siais istatais.

X SKYRIUS
BENDROVES ISTATV KEITIMO TVARKA

47. Bendroves istatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akciniq bendroviq istatyme.

4g. pakeisti Bendroves istatai isigalioja nuo jq iregistravimo Juridiniq asmenq registre dienos.
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XI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Bendrove reorganizvojama, atskiriama, pertvarkoma ar likviduojama vadovaujantis

Lietuvos Respublikos civilio kodekso, Akciniq bendroviq istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarla.

50. Bendroves veiklos klausimai, neaptarti Siuose istatuose, sprendZiami Lietuvos

Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

Sie Bendroves istatai patvirtinti 2022 m. balandZio 19 d. UAB ,,PaneveZio veislininkyste"

visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu (protokolo Nr' 3).

Visuotinio akcininkq susirinkimo
i^^li^+-c doffirrn r Z0 22-OY'

u.3,"-Qvu,
igaliotas asmuo:

(data) (vardas, pavarde)




