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(uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas)

STEIGIMO SUTARTIS

I. STEIGĖJAI

1. Steigėjai:
1.1.

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė,
;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)
1.2.

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė,

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)
...

(toliau kiekvienas atskirai vadinamas – Steigėju), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir
kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, steigia ribotos civilinės atsakomybės privatųjį juridinį
asmenį – uždarąją akcinę bendrovę (toliau – Bendrovė) ir sudaro šią Bendrovės steigimo sutartį
(toliau – Sutartis).

II. STEIGIAMOS BENDROVĖS PAVADINIMAS IR BUVEINĖ
2. Bendrovės pavadinimas – .

(uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas)
3. Bendrovės buveinė – , Lietuvos Respublika.

(adresas)

III. STEIGIAMOS BENDROVĖS ATSTOVAS, JO TEISĖS IR PAREIGOS
4. Steigimo metu Bendrovei atstovauja

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta,

juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį,
(toliau – Atstovas).

juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)
5. Atstovo pareigos:
5.1. atidaryti steigiamos Bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke;
5.2. parengti Bendrovės įstatus;
5.3. atlikti kitus su Bendrovės steigimu susijusius veiksmus;
5.4. per 7 dienas nuo Bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre dokumentus, sudarytus
steigiamos Bendrovės vardu, ir su Bendrovės įsteigimu susijusius dokumentus perduoti Bendrovės
vadovui perdavimo aktu.
6. Atstovas turi teisę sudaryti sandorius steigiamos Bendrovės vardu, nurodydamas, kad sandoris
sudaromas steigiamos Bendrovės vardu ir dėl jos interesų. Steigiamos Bendrovės vardu sudaryti sandoriai
po Bendrovės įregistravimo, kai juos patvirtina ,

(visuotinis akcininkų susirinkimas; stebėtojų taryba; valdyba; vadovas)
tampa Bendrovės sandoriais.



IV. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, EMISIJOS
KAINA, AKCIJŲ SKAIČIUS

7. Bendrovės įstatinis kapitalas – ( ) litas (-ai; -ų).
(skaičius) (skaičius žodžiais)

8. Akcijos nominali vertė – ( ) litas (-ai; -ų).
(skaičius) (skaičius žodžiais)

9. Akcijos emisijos kaina – ( ) litas (-ai; -ų)
(skaičius) (skaičius žodžiais)

( ) centas (-ai; -ų).
(skaičius) (skaičius žodžiais)

10. Akcijų skaičius – ( ) vienetai (-ų).
(skaičius) (skaičius žodžiais)

11. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės.

V. BENDROVĖS AKCIJŲ APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
12. Ši Sutartis yra kartu ir Bendrovės akcijų pasirašymo sutartis.
13. Steigėjų pasirašomų akcijų skaičius ir apmokėjimo tvarka:
13.1. Steigėjas

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas,
:

buveinė, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)
13.1.1. pasirašo ( ) Bendrovės akciją (-as; -ų),

(skaičius) (skaičius žodžiais)
už kurias įsipareigoja apmokėti ( ) litą (-us; -ų)

(skaičius) (skaičius žodžiais)
( ) centą (-us; -ų);

(skaičius) (skaičius žodžiais)
13.1.2. pradinis įnašas – ( ) litas (-ai; -ų)

(skaičius) (skaičius žodžiais)
( ) centas (-ai; -ų) mokamas pinigais;

(skaičius) (skaičius žodžiais)

13.1.3. likusi dalis už pasirašytas akcijas – ( ) litas (-ai; -ų)
(skaičius) (skaičius žodžiais)

( ) centas (-ai; -ų) apmokama
(skaičius) (skaičius žodžiais) (pinigais;

.
nepiniginiu įnašu – nurodomas įnešamas turtas)

13.2. Steigėjas
(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,

:
kodas, buveinė, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)
13.2.1. pasirašo ( ) Bendrovės akciją (-as; -ų),

(skaičius) (skaičius žodžiais)
už kurias įsipareigoja apmokėti (                                               ) litą (-us; -ų)

(skaičius) (skaičius žodžiais)
( ) centą (-us; -ų);

(skaičius) (skaičius žodžiais)
13.2.2. pradinis įnašas – ( ) litas (-ai; -ų)

(skaičius) (skaičius žodžiais)
( ) centas (-ai; -ų) mokamas pinigais.

(skaičius) (skaičius žodžiais)
13.2.3. likusi dalis už pasirašytas akcijas – ( ) litas (-ai; -ų)

(skaičius) (skaičius žodžiais)
( ) centas (-ai; -ų) apmokama

(skaičius) (skaičius žodžiais) (pinigais;
.

nepiniginiu įnašu – nurodomas įnešamas turtas)



...
14. Pradiniai įnašai mokami pinigais į Bendrovės kaupiamąją sąskaitą ne vėliau kaip iki .

(data)
Likusi dalis už kiekvieno Steigėjo pasirašytas akcijas turi būti apmokėta ne vėliau kaip iki .

(data)
15. Iki Bendrovės įregistravimo Steigėjai neturi teisės perleisti akcijų kitiems asmenims.
16. Apmokėjęs visas jo pasirašytas akcijas, kiekvienas Steigėjas įgyja į jas nuosavybės teisę.

VI. BENDROVĖS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO RENKAMAS ORGANAS

17. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas organas – :
(stebėtojų taryba; valdyba; vadovas)

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė,
;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį)

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė,
;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį)

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė,

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį)
...

VII. BENDROVĖS STEIGIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS IR ATLYGINIMAS
UŽ STEIGIMĄ

18. Bendrovės steigimo metu Bendrovės steigimo išlaidas apmoka Atstovas. Atlyginimas Atstovui
už Bendrovės steigimą .

(mokamas; nemokamas)
19. Ne vėliau kaip per dieną (-as; -ų) nuo Bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų

(skaičius)
registre Bendrovė kompensuoja visas Atstovo patirtas steigimo išlaidas pagal steigimo išlaidas
patvirtinančius dokumentus.

VIII. ĮNAŠŲ GRĄŽINIMO TVARKA BENDROVĖS NEĮREGISTRAVIMO ATVEJU

20. Jeigu Bendrovė neįregistruojama, kiekvienas Steigėjas atsiima visą už pasirašytas akcijas jo
sumokėtą sumą, esančią Bendrovės kaupiamojoje sąskaitoje.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai ją pasirašo visi
Steigėjai ar jų įgalioti asmenys.
22. Ši Sutartis sudaryta .

(skaičius (skaičius žodžiais) vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių); elektroniniu būdu)

(steigėjas; įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas, pavardė) (data)

(steigėjas; įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas, pavardė) (data)
...

____________________________


