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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
I ' UAB ,,GVT LT" (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 istatymas), kitais
Lietuvos Respublikos teises aktais, taip pat Siais istatais.
2. Bendroves teisine forma - uZdaroji akcine bendrove.
3. Bendroves veiklos laikotarpis neribotas.
4. Bendroves turtas atskirtas nuo akcininkq turto. Pagal savo prievoles bendrove atsako jai
nuosavybds teise priklausandiu turtu. Akcininkai neturi jokiq mokestiniq
isipareigojimq
Bendrovei, i5skyrus isipareigojim4 nustaryta tvarka pilnai apmoketi visas pasirasytas akcijas
emisijos kaina.
5. Bendroves finansiniai metai - kalendoriniai metai (sausio I d. gruodZio 31 d.)
-
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6'

*ttffStfifJ"Ar

rR oBJEKTAS

pelno siekimas ir akcininko nuosavybds didinimas vykdant
ilgalaikg, patikim4, racionali4 ir efektyvi4 Dking-komercing veikl4 bei jos pletrq nurodytose
ekonomines veiklos srityse, taip pat viesqiq interesq tenkinimas atkuriant gamtos resursus, kuriant
ir tobulinant aplinkos valymo technologijas ir priemones, skleidziant ekologines Zinias, vykdant
ekologini visuomen€s Svietim4 lskaitant ekologines literat0ros rengim4 bei leidyb4.
7. Veiklos objektai ir EVRK kodar:
7.1. Nuotekq (jskaitant buitines ir pramonines nuotekas, plaukymo baseinq vanden! ir kt.)
valymas, naudojant fizikinius, cheminius ir biologinius procesus, tokius kaip skiedim4,
ko5im4, filtravim4, nusodinimq ir kt. (37.00);
7.2. Pavojingq atliekq apdorojimo jrenginiq eksploatavimas (38.22);
7.3. lSru5iuotq medZiagq atgavimas (38.32);
7.4. Dirvozemio ir gruntinio vandens tarSos Salinimas uztersimo vietoje, taip pat ir tam skirtose
vietose mechaniniais, cheminiais ar biologiniais metodais (39.00);
7.5 Knygq leidyba (58.1 I );
7.6. Kita leidyba (58.19);
7.7. Aplinkos kokybes rodikliq, tokiq kaip oro ir vandens uZterstumo ir kt., tyrimai ir matavimai
(71.20);
7.8. Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72.1 I );
7.9. Gamtos mokslq tiriamieji ir taikomieji darbai (72.19.20);
7.10. Kita, niekur kitur nepriskirta, profesine, moksline ir technine veikla (konsultavimas
aplinkosaugos klausimais) (74.90);
7.11. Svietimui bfldingq paslaugq veikla (85.60);
7.12. Elektros gamyba (35.1l);
7. 1 3. Elektros perdavimas (35. I 2).
8. Bendrove gali uZsiimti bet kokia kita veikla, kuri nepriestarauja Lietuvos Respublikos teises
Bendroves veiklos tikslai

-

aktams.

9. Bendrove privalo tureti visas licencijas (leidimus), kurios jstatymuose numatytos kaip
biitinos jos veiklos s4lygos.
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III SKYRIUS
BENDROVES ISTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTE, AKCIJU
SKAIEIUS IR SUTEIKIAMOS TEISES
10. Bendroves istatinis kapitalas

l.

yra 2 050 000,00 (du milijonai penkiasdesimt tiikstandiq eurq).

i

Bendroves istatinis kapitalas padalytas 2 050 000 paprastqjq vardiniq akcijq.
12. Bendroves akcijos nominali verte yra I euras (vienas euras).
13. Bendroves akcijos yra nematerialios.
14. Kiekviena akcija, uL kuri4 visiskai sumoketa, iq turindiam akcininkui Bendroves
visuotiniame akcininkq susirinkime suteikia viena balsa.
15. Bendroves akcininkq teises ir pareigas nustato Akciniq bendroviq
istatymas ir kiti Lietuvos
Respublikos jstatymai.
I

IV SKYRIUS
BENDROVES VALDYMAS
16. Bendroves organai:
l6.l . visuotinis akcininkq susirinkimas;
16.2. vienasmenis Bendroves valdymo organas
direktorius.
17. Kolegial0s Bendroves valdymo ir prieZi[ros organai Bendroveje nesudaromi.

-

18. Bendroves santykiuose su kitais asmenimis Bendroves vardu veikia Bendroves direktorius

jo igaliotas asmuo.
19. Bendroves organai privalo veikti Bendroves irjos akcininkq naudai, laikytis jstatyrnq bei
kitq teises aktq reikalavimq ir vadovautis Bendroves jstatais.
20. Bendroves organai neturi teises priimti sprendimq ar atlikti kitq veiksmq, kurie paLeidLia
arba

Bendroves
.istatus ar yra priesingi istatuose nurodytiems Bendrovds veiklos tikslams,
akiuaizdLiai virsija normali4 gamybing - 0kin9 rizik4, yra akivaizdLiai nuostolingi (prekiq,
paslaugq ar darbq pirkimas didesn€mis arbaiq pardavimas maZesnemis negu rinkos kainomis,
Bendroves turto Svaistymas) ar akiv aizdLiai ekonomi jkai nenaudingi.
21. visuotinio akcininkrl susirinkimo kompetencijq jo susaukimo tvark4 Bendroves direktoriaus
kompetencija, jo skyrimo ir at5aukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytdrl Akciniq bendroviq

jstatyme. Jeigu visq Bendroves akciiq savininkas yra vienas asmuo,
prilyginami visuotinio akcininkLl susirinkimo sprendimams.

jo rastiski

sprendimai

V SKYRIUS
BENDROWS PRANESIMU SKELBIMO TVARKA
22 Kai Bendroves pranesimai turi biiti paskelbti viesai, jie skelbiami vJ Registrq centro
_
leidziamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenq viedi pranesimai', siq
lstatq- uei akciniq
bendroviq istatymo nustatytais atvejais, terminais ir tvarka.

23. Kiti Bendroves pranesimai akcininkams ir kitiems asmenims siundiami resistruotu
laiSku arba jteikiami pasirasytinai. SkubDs pranesimai gali bDti perduoti elektroniiiq rysiq
priemonemis, originalai nedelsiant issiundiami adresatui registruotu laisku ar
lteit<iami
pasiraSytinai.

24' Akcininkams pranesimai yra siundiami Bendroves vertybiniq popieriq
dokumentuose nurodytu adresu.
25. UZ praneSimq iSsiuntim4 arjq jteikim4 laiku atsako Bendroves direktorius.

apskaitos
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26. Akcininko rasytiniu reikalavimu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo
dienos Bendroves dokumentai, nesusijg su Bendrovei komercine (gamybine) pasraitimi
ir
konfrdencialia informacija, akcininkui pateikiami susipaZinti Bendroves ilarbo vaiandolrisjos
buveineje ar kitoje B-endroves. vadovo nurodytoje viitoje, kurioje dokumentai y.u
,uugoiri.
srq.dokumentq kopijos akcininkui gali b[ti siundiamos registruotu laisku arba
iteik[rnos
pasirasyinai.
27. Akcininkas turi teisg susipaZinti su visais Bendroves dokumentais. Bendrove gali
atsisakyti
sudaryti akcininkui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti dokumentq, susijusiq Ju Bendroves
komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia inflormacija, kopijas, iiskyrus atvejus,
kai
Bendroves informacija akcininkui bltina jgyvendinti kituose ieises aktuose nuiratytus
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, jskaitant
informacii4 ir
dokumentus, susijusius su Bendroves komercine (gamybine) paslapimi ir konfidencialia
informacija, akcininkui b[tini vykdant kituose teises iktror" nurutytus reikalavimus ir
'akcininkas uztikrina tokios informacijos ir dokumentq konfidencialum4.
Bendrove atsisako
akcininkui pateikti dokumentq kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentlr pareikalavusio
akcininko tapatybes. Atsisakym4 sudaryti akcininkui garimybg susipa2inti ir (aD pateikti
dokumentq kopijas Bendrove turi jforminti ra5tu, jeigu akcininkas to pireikalau.ja.
28. Bendroves dokumentai, iq kopijos ar kita informacija ai<cininkam, put"ikiuru
neatlygintinai.

VII SKYRIUS BENDRO\'EST'ILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMAS IR
VEIKLOS NUTRAUKIMAS

29- Bendrove turi teisg steigti filialus

ir

valstybese.

atstovybes Lietuvos Respublikoje

ir

uZsienio

30. Sprendim4 steigti Bendroves filiarus ir atstovybes, nutraukti
iq veikl4, skirti ir atsaukti
Bendroves frlialq ir atstovybiq vadovus priima, taip pat filialq ir atstovybiq
nuostatus tvirtina
Bendroves direktorius, vadovaudamasis teises aktais.
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TVARKA

31. Bendroves jstatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akciniq bendroviq
istatyme.

Sie istatai pasiraSyti 2022 m. vasario

Direktorius
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