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R.IDIN IV ASMENU REGISTRE

UAB "Lietuvos Zirgynas
ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB ,,Lietuvos Lfugynas" (toliau - Bendrove) yra ribotos civilines atsakomybes
privatusis juridinis asmuo, turintis tikini, komercini, finansini, orgarizacini ir teisini
savaranki5kum4. Bendrovd savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu (oliau - Akciniq bendroviq istatymas), kitais
Lietuvos Respublikos teises aktais, taip pat Siais istatais.
2. Bendrove, vykdydama veikl4, laikosi Valstybes valdomq fmoniq 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 apraSo

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 ,,Del Valstybes turtiniq ir neturtiniq teisiq
igyvendinimo valstybes valdomose imondse tvarkos apra5o patvirtinimo" (toliau - ApraSas),
nuostatr+.

3. Bendroves teisine forma

-

uZdaroji akcine bendrove.

4. Bendroves veiklos laikotarpis

- neribotas.

5. Bendroves finansiniai metai yrakalendoriniai metai (sausio 1 d.-gruodZio 31 d.).

6. Bendrove turi antspaud4 ir

ji

naudoja, savo prekes

ir

paslaugq Lenklq,,LIETUVOS

ZIRGYNAS".
7. Bendroves turt4 nuosavybes teise valdo, naudoja

ir disponuoja juo pati Bendrove.

II SKYRIUS
BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTASI
8. Bendroves veiklos tikslai yra:

pletoti Lietuvos Respublikos istatymais nedraudZiam4 fking-komercing veikl4;
8.2. siekti pelningos veiklos;
8.

1

.

ir iSsaugoti ger4 Bendroves ivaizdi;
8.4. siekti akcininkq Bendrovei perduoto turlo bei Bendrovds veiklos metu sukaupto turto
8.3. kurti

efektyvaus panaudoj imo ;

'

8.5. iSsaugoti, tobulinti ir platinti Lietuvoje veisiamq vietiniq veisliq arkliq genofond4;

8.6. siekti kitq turtiniq ir neturtiniq Bendroves akcininkq interesq igyvendinimo.
9. Pagrindiniai Bendroves veiklos objektai:
9.1. Lietuvoje auginamq arkliq veisliq i5saugojimas;

9.2. erLlIt4 depo funkcijq vykdymas;
9.3. erLrlt4spennos kriokonservavimo ir dirbtinio kumeliq apvaisinimo atlikimas;

r

2

9.4. erlll4 spermos banko ikDrimas;
9.5. Lirgr4ruo5imas realizacijai ir sportui;
9.6. Lirginio sporto varLybq organizavimas;

kita istatymq nedraudZiama veikla.
10. Bendrove vykdo 1992m. birZelio 5 d. Rio de Zaneire pasira5yt4 Biologines ivairoves
konvencij4, Lietuvos ratifikuot4 1996 metais, atlieka veisliniq arkliq produktyviqfq savybiq
gerinimo, genetiniq i5tekliq i5saugoj imo funkcij as.
9.7 .

11. Bendrove gali uZsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprie3tarauja Bendroves veiklos
tikslams ir Lietuvos Respublikos teises aktams.
12. UZsiimti ukine komercine veikla, kuria_i reikalinga licencija ar leidimas, Bendrove gali

tik gavusi istatymq nustatyta tvarka i5duot4licencij4

ar leidim4.

III SKYRIUS
BENDROVES ISTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTE, AKCIJV
SKAIEIUS IR SUTEIKIAMOS TEISES

13. Bendroves istatinis kapitalas - 1536276,74 Eur (vienas milijonas penki Simtai
trisde5imt SeSi t[kstandiai du Simtai septyniasde5imt SeSi eurai 74 ct). Valstybei priklausanti
kapitalo dalis

- | 376 623,9I Eur (vienas milijonas trys Simtai septyniasde5imt SeSi tflkstandiai SeSi

Simtai dvide5imt trys eurai 91 ct) arba 89,6 proc. viso Bendroves istatinio kapitalo, kitiems
akcininkams priklausanti kapitalo dalis - 159 652,83 Eur (vienas Simtas penkiasde5imt devyni
t[kstandiai SeSi Simtai penkiasde5imt du eurai 83 ct) arba 10,4 proc. viso Bendrovds fstatinio
kapitalo.

14. Bendroves istatinis kapitalas padalyas

i

5 297

506 (penkis milijonus du

Simtus

devyniasde5imt septynis t[kstandius penkis Simtus Se5ias) paprast4sias vardines akcijas.
15. Bendroves vienos akcijos nominali verte

-

0,29 Eur (dvide5imt devyni euro centai).

16. Bendroves akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos ira5ais akcininkq asmeninese
vertybiniq popieriq s4skaitose, kuri'as tvarko s4skaitq tvarky'tojas Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka.

17. Kiekviena visi5kai apmoketa akcija

j4 turindiam akcininkui

Bendrovds visuotiniame

akcininkq susirinkime suteikia vien4 bals4.
18. Bendroves akcininkq turtines

ir neturtines

teises ir pareigas nustato Akciniq bendroviq

istatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teises aktai.
19. Bendroves istatinio kapitalo dydis gali buti padidintas

ir sumaZintas Akciniq bendroviq

istatyme nustatyta tvarka.
20. Valstybei nuosavybes teise priklausandiq akcijq valdytoja yra Lietuvos Respublikos
Zemes

[kio ministeriia.

IV SKYRIUS
BENDROVES VALDYMAS
21. Bendroves orsanai:

3
2 1. 1.

visuotinis akcininkq susirinkimas;

2l.2.kolegialus Bendroves valdymo organas - valdyba;
2I.3. vienasmenis Bendroves valdymo organas - Bendroves vadovas (direktorius);
2I.4.kolegialus prieZifiros organas - stebetojqtaryba- Bendroveje nesudaromas.
22.Bendrovds organai privalo veikti Bendrovds ir jos akcininkq naudai, laikyis istatymq bei
kitq teises aktq, taip pat vadovautis Siais fstatais.
23. Kiekvienas kandidatas i Bendrovds vadovo pareigas ir valdybos narius privalo prane5ti ji
renkandiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir
kitais su Bendrove susijusiais juridiniais asmenimis.
24.Bendroves organai privalo uZtikrinti, kad Bendroves metiniq finansiniq ataskaitq auditui
atlikti butq renkamas atestuotas auditorius ar audito imone, atitinkantis Lietuvos Respublikos audito
istatymo 51 straipsnio

I

dalyje nustatytus reikalavimus.

V SKYRIUS
VISUOTINIS AKCININKV SUSIRINKIMAS
25. Visuotinis akcininkq susirinkimas yra auk5diausias Bendrovds organas.

26. Bendrovds visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencija, jo Saukimo ir sprendimq
priemimo tvarka nesiskiria nuo nurodytqjq Akciniq bendroviq istatyme. Papildoma visuotinio
akcininkq susirinkimo kompetencija - tvirtinti Bendroves paramos valdymo taisykles.
27. Visuotinis akcininkq susirinkimas neturi teises pavesti kitiems Bendrovds organams
sprgsti jo kompetencijai priskirtq klausimq.
2 8. Visuotinio akcininkq susirinkimo inspektoriqs,nerenkamas.
29. Visuotiniai akcininkq susirinkimai turi bfti protokoluojami.
30. Bendroves susirinkimo apskaitos diena yra 5-oji darbo diena iki visuotinio akcininkq
susirinkimo arba 5-oji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkq susirinkimo.

VI SKYRIUS
BENDROVES VALDYBA
31. Bendroves valdyb4 sudaro 6 (Se5i) nariai. Valdybq renka visuotinis akcininkq
susirinkimas 4 (ketveriems) metams Akciniq bendroviq istatyme nustatyta tvarka. Jeigu renkami
pavieniai valdybos nariai,jie renkami tik iki veikiandios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos
nario kadencijq skaidius neriboj amas.

atitikti Kandidatq ivalstybes imones ar
savivaldybes imones valdyb4 ir kandidatq i valstybes ar savivaldybes valdomos bendroves
visuotinio akcininkq susirinkimo renkam4 kolegialq prieZiDros ar valdymo organE atrankos apraSe,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2015 m. birZelio 17 d. nutarimu Nr. 631 ,,Del
Kandidatq i valstybes imones ar savivaldybes imones valdyb4 ir kandidatq i valstybes ar
savivaldybds valdomos bendroves visuotinio akcininkq susirinkimo renkam4 kolegialq prieZilros ar
valdymo organ4 atrankos apra5o patvirtinimo" (toliau Atrankos apra3as), nustatytus
32. Ne maLiaukaip 3 Bendroves valdybos nariai turi

nepriklausomumo kriterijus.
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33. Bendroves valdybos darbo tvark4 nustato valdybos priimtas jos darbo reglamentas.
34. Bendroves valdyba i5 savo nariq renka valdybos pirminink4.
35. Bendroves valdyba i kiekvien4 savo posedi turi pakviesti Bendroves vadov4, jei jis nera
valdybos narys, ir sudaryti jam galimybg susipaZinti su informacija darbotvarkes klausimais.
36. Bendroves valdybos nariu gali brlti renkamas tik fizinis asmuo.
37. Bendroves valdybos narys turi:

37.1. atitikti Atrankos apraSe nustatytus bendruosius reikalavimus:
37.1.1. turi tureti aukst4ji universitetini ar jam prilygint4 issilavinim4;
37

.I.2. Bendrovds valdybos nariui neatimta ir neapribota teise eiti valdybos nario pareigas ir

atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
37.1.3. Bendrovds valdybos narys per pastaruosius 5 metus nera at5auktas i5 juridinio
asmens vienasmenio ar kolegialaus organo del netinkamo pareigq atlikimo;
31.I.4. Bendroves valdybos narys ndra asmuo, kuriam nuosavybes teise priklauso
Bendroves arba su ja susijusios bendrovds akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas;
37.2. tureti bent vien4 i5 Atrankos apra5e nurodytq kompetencijq:

37.2.I. kompetencij4 finansq (finansq valdymo, finansq analizes ar audito) srityje;
37.2.2. kompetencij4 strateginio planavimo ir valdymo srityje;
37.2.3. fikio Sakos, kurioje veikia Bendrovd, Linir4;
37.2.4. kitas kompetencijas (pvz., teises, vadybos, Zmogi5kqjq i5tekliq valdymo srityse).
38. Bendroves valdybos nariu negali buti renkamas fizinis asmuo, del kurio gali kilti viesqjq

ir

privadiq interesq konfliktas, taip pat asmuo kurio atliekamos fi.mkcijos susijusios su [kio
sektoriaus Sakos, kurioje veikia Bendrove, politikos formavimu, taip pat politinio (asmeninio)
pasitikejimo valstybes tarnautojas, ar asmuo, kuris pagal teises aktus neturi teises eiti valdybos
nario pareigq.

39. Bendroves valdyba ar jos nariai savo veikl4 pradeda pasibaigus valdyb4 ar jos narius
i5rinkusiam visuotiniam akcininkq susirinkimui. Kai Bendroves istatai keidiami del valdybos
sudarymo ar jos nariq skaidiaus padidinimo, naujai i5rinkti valdybos nariai savo veikl4 gali pradeti

tik nuo pakeistq istatq iregistravimo dienos, tokiu atveju sprendimo pakeisti istatus priemimas ir
naujq valdybos nariq rinkimas gali vykti tame padiame visuotiniame akcininkq susirinkime, jei tai
numatyta susirinkimo darbotvarkeje.
40. Bendroves valdyba savo funkcijas atlieka istatuose nustatyt4 laikq arba iki bus i5rinkta ir
prades dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiandio

eilinio visuotinio akcininkq susirinkimo. Visuotinis akcininkq susirinkimas gali atSaukti vis4
Bendroves valdyb4 arba pavienius jos narius nesibaigus jq kadencijai.
4L UZ veikl4 Bendrovds valdyboje jos nariams gali bDti mokamos tantjemos Akciniq
bendroviq istatymo nustatyta tvarka ir (ar) kitas atlygis vadovaujantis Apra5u ir visuotinio
akcininkq susirinkimo nustatyta tvarka.
42. Bendroves valdybos narys gali atsistatydinti i5 pareigq kadencijai nepasibaigus, apie tai
ne veliau kaip prieS 14 dienq ra5tu ispejgs Bendrovg.

43. Bendroves valdyba Akciniq bendroviq istatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6
punktuose nurodfius sprendimus turi teisg priimti be Bendroves visuotinio akcininkg susirinkimo

pritarimo.

r
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44. Yaldybos kompetencija, sprendimq priemimo tvarka, atsakomybe, taip pat jos nariq
teises ir pareigos ir atsakomybe nesiskiria nuo nurodyqjq Akciniq bendroviq istatyme, Apra5e,
Atrankos apra5e ir kituose teises aktuose.

VII SKYRIUS
BENDROVES VADOVAS
45. Bendrovds vadovas

-

direktorius

-

yra vienasmenis Bendroves valdymo organas, kuris
darb4 ir atleidZia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais

organrztoja Bendrovds veikl4, priima i
darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

46. Bendrovds vadovu gali bUti renkamas tik fizinis asmuo.

47. Bendrovds vadovu negali

blti

asmuo, kuris pagal teises aktq reikalavimus negali eiti

tokiq pareigq.

48. Bendroves vadov4 renka

ir at5aukia bei atleidZia i5 pareigq, nustato jo

atlyginim4,

tvirtina pareiginius nuostatus, skatina bei skiria nuobaudas Bendrovds valdyba.
49. Bendroves vadovas veikia Bendrovds vardu ir turi teisg vienvaldiSkai sudaryti sandorius.
50. Akciniq bendroviq istatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurody.tus
sandorius Bendroves vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovds valdybos sprendirnas Siuos sandorius
sudaryti.
51. Bendroves vadovo kompetencija, teises ir pareigos, atsakomybe, jo rinkimo ir atSaukimo
tvarka nesiskiria nuo nurodl'tqjq Akciniq bendroviq istatyme, Apra5e ir kituose teises aktuose.
52. Bendroves vadovas savo veikloje vadovaujasi istatymais, kitais teises aktais, Bendroves
istatais, visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiais
nuostatais.

VIII SKYRIUS
BENDROVES PRANESIMU SKELBIMO IR SIUNTIMO TYARKA

53. Visi vie5i Bendroves prane5imai skelbiami Juridiniq asmenq registro tvarkyojo
leidZiamame elektoriniame leidinyj e vie5iems praneSimams skelbti.

54. Kiti Bendroves prane3imai akcininkams

ir

kitiems asmenims siundiami registruotu

laiSku, laiSku, iteikiami pasira5ytinai arbaperduodami elektoriniq rySiq priemonemis.

55. Akcininkams praneSimai yra siundiami Bendroves vertybinir4 popieriq

apskaitos

dokumentuose nurodytu adresu.

56. UL Bendrovds prane5imq tinkam4 paskelbim4, siuntim4

ir iteikim4 laiku atsakingas

Bbndroves vadovas.

IX SKYRIUS
BENDROVES DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO
AKCININKAMS TVARKA
57. Akcininkui raStu pareikalavus, Bendrove ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo
'pateikti
gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybg susipaZinti
(ar)
kopijas Sirl

ir
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dokumentq: Bendroves istatq, metiniq ir tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq, Bendroves metiniq
prane5imq, auditoriaus iSvadq ir audito ataskaitq, visuotiniq akcininkq susirinkimq protokolq ar kitq

dokumentq, kuriais iforminti visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimai, akcininkq s4raSq,
valdybos nariq s4raSq, kitq Bendroves dokumentq, kurie turi b[ti vie5i pagal istatymus, taip pat
valdybos posedZiq protokolq ar kitq dokumentq, kuriais iforminti Sio Bendroves organo sprendimai,
jei Sie dokumentai nesusijg su Bendrovds komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia
informacija. Sl.+ dokumentq kopijos akcininkui gali bfti siundiamos registruotu lai5ku arba
iteikiamos pasira5ytinai.
58. Akcininkas arba akcininkq grupe, turintys ar valdantys Il2 ir daugiau akcrjq ir pateikg
Bendrovei jos nustatytos formos ra5ytini isipareigojimq neatskleisti komercines (gamybines)
paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisg susipaZinti su visais Bendroves dokumentais.

59. Bendroves dokumentai,

jq

kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama

neatlygintinai.

60. Bendrove pateikia valstybes akcrjq valdytojai Lietuvos Respublikos Zemes iikio
ministerijai informacij4, kurios reikalauja akcrjq valdyojas, igyvendindamas valstybes, kaip
akcininkes, turtines ir neturtines teises, reikaling4 Bendroves veiklos analizei atlikti ir sprendimams,
susijusiems su akcininko teisiq ir pareigq igyvendinimu, priimti.
6l.UZ Bendroves dokumentq ir informacijos pateikim4 atsakingas bendroves vadovas.

X SKYRIUS
BENDROVES FILIALAI IR ATSTOVYBES
62. Bendrove turi teisg steigti frlialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir uZsienio
valstybese. Bendrovds frlialq ir atstovybiq skaidius neribojamas.
63. Sprendim4 del Bendroves filialo ir atstovybes steigimo ir jq veiklos nutraukimo priima
Bendroves valdyba. Bendroves valdyba tvirtina Bendroves filialo ar atstovybes nuostatus, kuriq
projektus rengia Bendroves vadovas. Patvirtinus filialo ar atstovybes nuostatus, Bendroves valdyba
skiria filialo ar atstovybes vadov4, kuris registruoja filial4 ar atstovybg ir organizuoja filialo ar
atstovybes veikl4.

64. Bendrove atsako pagal savo filialo prievoles, filialas atsako pagalBendrovds prievoles.

65. Bendrove, steigdama ar likviduodama filial4 ar atstovybg, vadovaujasi Akciniq
bendroviq istatymu, kitais teises aktais bei Siais istatais.

XI SKYRIUS
BENDROVES ISTATU KEITIMO TVARKA
66. Bendroves istatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Akciniq bendroviq istatyme.
67. Pakeisti Bendroves istatai isigalioja nuo jq iregistravimo Lietuvos Respublikos juridiniq
asmenq registre dienos.
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XII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
68' Bendrov6 reorganizuojatna, atskiriama, pertvarkoma ar likviduojama vadovaujantis
Lietuvos Respublikos civilio kodekso, Akciniq bendroviq
istatymo ir kitq teises aktu nustatvta
tvarka.

69' Bendroves veiklos klausimai, neaptarti
Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatytalvarka.

Siuose istatuose, sprendZiami Lietuvos

Sie Bendroves istatai patvirtinti 2018 m. balandaio 30 d. UAB
,,Lietuvos Lirgynas,, visuotinio
akcininkq susirinkimo sprendimu (protokolo Nr. A-l).
Visuotinio akcininku susirinkimo
igaliotas asmuo:
2018 m. balandZio 30 d.
(data)

