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Akcinių bendrovių įstatymas 
 

Respublikos Prezidentas skelbia šį Seimo 1924 m. spalių mėn. 31 d. priimtą akcinių bendrovių 
įstatymą: 
 
 

I. Bendrovės steigimas, jos kapitalas ir akcijos 
 

§ 1. 
 

Akcinę bendrovę sudaro grupė asmenų, kurie nori vesti įmonę su padalintu į lygias dalis, 
akcijas, pagrindiniu kapitalu. Asmenys, kurie sudaro bendrovę, atsako tik tuo kapitalu, kurį privalo 
įnešti už akcijas, 
 

§ 2. 
 

Akcijos neskaldomos. Jos gali būti vardinės ir nevardinės. Iki akcijos bus pilnai apmokėtos, 
išduodami laikinieji vardiniai žyminiai. 
 

§ 3. 
 

Pagrindinis akcinės bendrovės kapitalas negali būti mažesnis kaip 100 000 litų; atskirų akcijų 
nominalinė kaina negali būti mažesnė kaip 100 litų. 

Daliniai įmokėjimai už akcijas negali būti mažesni kaip 25% akcijų nominalinės kainos. 
 

§ 4. 
 

Parašai akcijose ir laikinuosiuose žyminiuose gali būti daromi mechaniniu būdu. 
 

§ 5. 
 

Įstatai turi būti pasirašyti ne mažiau kaip 5 steigėjų, jų tarpe ir tų asmenų, kurie perleidžia 
bendrovei kokį nors turtą. Parašai turi būti notaro patvirtinti. 

Ne mažiau kaip pusė bendrovės steigėjų turi būti Lietuvos piliečiais. 
 

§ 6. 
 

Įstatuose pažymima: 
a) firma ir bendrovės būstinė, 
b) bendrovės tikslas, 
c) pagrindinio kapitalo didumas ir atskirų akcijų nominalinė kaina, 
d) įmokėjimo už akcijas tvarka, 
e) valdybos, revizijos komisijos ir kitų priežiūros organų sudėtis ir jų rinkimo tvarka, 
f) akcijų rūšys, jų skaičius ir privilegijos, 
g) atsiskaitymo tvarka, 
h) visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo ir balsavimo tvarka ir kompetencija, 
i) bendrovės likvidavimo tvarka. 
Bendrovės pavadinimas turi skirtis nuo kitų jau veikiančių firmų pavadinimo. 
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Valdybos būstinė turi būti Lietuvoje 

 
§ 7. 

 
Įstatuose gali būti nurodytas laikinųjų žyminių ir vardinių akcijų perleidimo būdas. Nesant 

tokio nurodymo, perleidime parašus liudija notaras. Bendrovė laiko vardinių akcijų savininkais tik 
tuos, kurie įrašyti bendrovės knygose. 
 

§ 8. 
 

Išleisdami akcijas, steigėjai ar valdyba negali jų pardavinėti mažesne kaip nominalinė kaina. 
Akcijos ir kuponų lakštai spausdinami valstybės spaustuvėje; Finansų Ministeriui sutikus, jos 

gali būti spausdinamos ir kitur. 
 

§ 10. 
 

Laikinieji žyminiai išrašomi iš knygų. Juose pažymima eilinis numeris, akcininko pavarde, 
vardas, gyvenamoji vieta, akcijų skaičius ir įmokėta suma. 

Akcininkams reikalaujant bet kuris žyminių arba akcijų skaičius gali būti išrašytas viename 
lape. 
 

§ 11. 
 

Bendrovės akcijos gali būti padalintos rūšimis. Akcijų rūšys gali turėti didesnės teisės balsuoti, 
pelnui gauti ir turtui padalinti. Visos atskirų rūšių akcijų privilegijos turi būti įstatuose aiškiai 
nurodytos. 
 

§ 12. 
 

Darant įnašus į pagrindinį kapitalą kokiu nors turtu, įstatuose nurodoma turto pavadinimas, 
perleidėjo pavardė, vardas ir duodamas už perleistą bendrovei turtą akcijų skaičius arba atlyginimas. 
Numatomos bendrovės steigimo išlaidos taip pat pažymimos įstatuose; šios išlaidos neturi būti 
didesnės kaip 10% pagrindinio kapitalo. 
 

§ 13. 
 

Akcinių bendrovių įstatus tvirtina Finansų Ministeris. 
Šiam reikalui trys įstatų egzemplioriai paduodami su visų steigėjų parašais. 

 
§ 14. 

 
Tų akcinių bendrovių įstatai, kurios nori iš valdžios įgyti kokių nors koncesijų ar privilegijų, 

tvirtinami įstatymų leidžiamuoju keliu. 
 

§ 15. 
 

Steigėjams visų bendrovės akcijų neišpirkus, skelbiamas jų viešas pasirašymas. 
Skelbime nurodoma: 
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a) steigėjų pavardės, vardai ir jų gyvenimo vietos, 
b) įstatų patvirtinimo laikas, 
c) šio įstatymo §§ nustatytos sąlygos, 
d) perimamas einant § 12 iš steigėjų turtas ir jo kaina, taip pat steigimo išlaidų didumas, jei jos 

yra numatytos, 
e) pasilikusiųjų pasirašyti akcijų skaičius, 
f) įmokėjimo suma pasirašant, 
g) terminai, kada prasideda ir baigiasi pasirašymas. 

 
§ 16. 

 
Pasirašymo terminui pasibaigus, akcijos skirstomos pasirašiusiems. Jei pasirašytų akcijų 

skaičius didesnis, kaip paskirta pasirašyti, jos dalinamos pasirašiusiems proporcingai pasirašytajai 
sumai. 
 

§ 17. 
 

Per du mėnesiu nuo paskutinės pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius įstatus 
patvirtinus, steigėjai šaukia visuotinį susirinkimą, kuris sprendžia bendrovės įsteigimo klausimą, renka 
valdybą ir revizijos komisiją ir nustato bendrovės iš steigėjų perėmimo tvarką. 
 

§ 18. 
 

Jei nustatytu laiku akcijos nebūtų išpirktos, Finansų Ministeris išimtinais atsitikimais turi teises 
pasirašymo terminą pailginti ligi 6 mėnesių. Termino pailginimas skelbiamas „Vyriausybės žiniose“ ir 
kituose laikraščiuose. Jei po 6 mėnesių akcijos nebūtų išparduotos, tai steigėjams leidžiama prašyti 
Finansų Ministerį sumažinti pagrindinį kapitalą 25% prisilaikant § 3 nurodytos normos. 
 

§ 19. 
 

Perėmus bendrovei kurį nors turtą, steigėjai surašo turto perėmimo aktą, nurodydami 
perėmimo tikslą ir to turto pelną per paskutinius dvejus metus. Valdybos ir revizijos komisijos nariai 
patikrina steigėjų apyskaitą. Jei valdybos ar revizijos komisijos nariai išrinkti iš steigėjų arba 
suinteresuotų žmonių, tai visuotinis susirinkimas skiria apyskaitai patikrinti jų vietoje tam tikrus 
revizorius. 

Už netikslingą bendrovės turto eikvojimą arba suteiktas apie priimamą turtą neteisingas žinias 
steigėjai solidariai atsako savo asmeniniu turtu. 
 

§ 20. 
 

Apyskaitos patikrinimo daviniai daromi raštu ir duodami visuotiniam susirinkimui patvirtinti. 
Kiekvienas akcininkas turi teisės revizijos davinius asmeniškai patikrinti. 

Priėmimo iš steigėjų apyskaitos ir turto klausimas sprendžiamas ⅔ balsų dauguma. 
 

§ 21. 
 

Jei visos akcijos nebūtų išparduotos ir steigėjai nesutiktų arba bendrovės įstatais nebūtų 
verčiami išpirkti pasilikusiųjų akcijų arba visuotinis susirinkimas nesutiktų perimti nurodytą § 19 turtą, 
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tai bendrovė laikoma neįsteigta. Visos įneštos už akcijas sumos pilnai grąžinamos 
pasirašiusiems. 
 

§ 22. 
 

Apie bendrovės įsteigimą pranešama Finansų Ministerijai. Kartu siunčiama visuotinio 
susirinkimo protokolo nuorašas ir nurodoma pavardės ir vardai tų asmenų, kurie išrinkti į valdybą ir 
revizijos komisiją, taip pat surinkta už akcijas pinigų suma. Surinktieji už akcijas pinigai, išskyrus 
išlaidas, įnešami į Iždą. 

Bendrovė pradeda darbą tik Finansų Ministerijai jos įsteigimą „Vyriausybės žiniose“ paskelbus. 
Bendrovę paskelbus, pinigai jai grąžinami. 
 

§ 23. 
 

Akcinė bendrovė turi juridinio asmens teises ir pareigas, gali įgyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį 
turtą, ieškoti ir atsakyti teisme. 
 

§ 24. 
 

Įsteigtos bendrovės akcininkai neturi teisės reikalauti sumokėtos už akcijas sumos grąžinti. Jie 
gali reikalauti tik pelno, kuris skirstomas bendrovės įstatais, jei tokio pelno yra. 
 

§ 25. 
 

Akcininkas, neįnešęs nustatytu laiku už akcijas pinigų, privalo mokėti palūkanas; be palūkanų 
gali būti nustatyta dar ir bauda. Jei įstatais nenustatytas už akcijas įmokėjimo terminas, tai jis turi būti 
paskelbtas viešai. Galutino už akcijas sumokėjimo terminas negali būti ilgesnis kaip 2 metai 
bendrovės įstatus patvirtinus. 
 

§ 26. 
 

Iš neįmokėjusio nustatytu laiku akcininko gali būti pareikalauta paskirtu laiku įmokėti 
reikalingą už akcijas pinigų sumą perspėjant, kad jos neįmokėjus jo akcijos bus parduotos. 

Reikalavimai sumokėti už akcijas pinigus tris kartus skelbiami „Vyriausybės žiniose“: pirmą 
kartą ne vėliau kaip per 2 mėnesiu, paskutinį kartą ne vėliau kaip per 2 savaiti nuo paskutinės 
įmokėjimo dienos. 

Jei laikinieji žyminiai negali būti perleidžiami be bendrovės sutikimo, tai akcininkui pranešama 
registruotu laišku; šiuo atveju pinigams įmokėti gali būti paskirtas vieno mėnesio terminas. 

Šiam terminui išėjus, neapmokėtų žyminių numeriai skelbiami „Vyriausybės Žiniose“ ir 
panaikinami. Vietoje neapmokėtų akcijų ir žyminių ruošiami nauji ir parduodami iš varžytinių. Gautais 
pinigais bendrovė atlygina savo nuostolius; likusius grąžina pirmajam akcijų savininkui. Jei gautų 
pinigų neužtenka bendrovės nuostoliams atlyginti, tai iš parduotų žyminių savininko gali būti 
reikalaujama nuostoliai atlyginti. 
 

§ 27. 
 

Bendrovė neturi teisės savo akcijų nei pirkti, nei įkaitu jų imti. 
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§ 28. 

 
Vietoje pamestų ar sunaikintų žyminių arba akcijų sulig bendrais įstatymais bendrovė išduoda 

naujai akcijas ir naujus žyminius. 
 

II. Bendrovės administracija. 
 

§ 29. 
 

Visus akcinės bendrovės reikalus veda valdyba, vaduodamasi bendrovės įstatais ir visuotinio 
susirinkimo nurodymais. 

Ne mažiau kaip pusė valdybos narių turi būti Lietuvos piliečiai. 
 

§ 30. 
 

Visi bendrovės pasižadėjimai ir aktai turi būti pasirašomi ne mažiau kaip 2 valdybos įgaliotų 
narių, jei bendrovės įstatais nenustatyta kitokia pasirašymo tvarka. 
 

§ 31. 
 

Valdybos nariai renkami ne ilgiau kaip 3 metams; jie gali būti ir anksčiau atleidžiami. Valdybos 
nariai, tarnybos laikui išėjus, gali būti vėl renkami. 

Valdybos sudėties keitimas pranešamas Finansų Ministerijai, 
 

§ 32. 
 

Valdybos nariai neturi teisės vesti savo arba kitų asmenų tos srities reikalus, kurioje dirba 
bendrovė. 
 

§ 33. 
 

Už knygų vedimą atsako valdyba. Viešos atskaitomybės knygos vedamos valstybine kalba. 
 

§ 34. 
 

Teismui pripažinus, kad iš valdybos nesąžiningo reikalų vedimo arba apsileidimo bendrovei 
pasidarė nuostoliai, nusikaltusieji atsako savo asmeniniu turtu. 
 

§ 35. 
 

Revizijos komisiją sudaro trys asmens, jei bendrovės įstatais nenustatytas kitas skaičius. 
Revizijos komisijos nariai renkami bendrovės įstatais aprėžtam laikui, bet ne ilgiau kaip 3 metams. 1/5 
akcininkų turi teisės išrinkti vieną revizijos komisijos narį, bet tuomet jie nedalyvauja rinkime kitų 
revizijos komisijos narių. 

Visuotinis susirinkimas gali juos ir anksčiau atleisti. Išėjus tarnybos laikui, jie gali būti vėl 
renkami. 
 

§ 36. 
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Revizijos komisijos pareigos yra šios: prižiūrėti bendrovės darbą; tuo tikslu ji gali reikalauti iš 
valdybos paaiškinimų, jos nariai gali patys peržiūrėti bendrovės knygas ir raštus, patikrinti kasą, 
procentinius popierius ir prekes. Revizijos komisija privalo patikrinti metinį balansą ir atskaitomybę ir 
savo nusistatymą dividendo paskirstymo reikalu raštu pranešti visuotiniam akcininkų susirinkimui. 
Revizijos komisija turi teisės kviesti ekspertus. 

Revizijos komisija nepaprastais atsitikimais, atsisakius valdybai, turi teisės šaukti visuotinį 
akcininkų susirinkimą. 

Bendrovės įstatais gali būti pavedama revizijos Komisijai ir kitos funkcijos. 
 

§ 37. 
 

Revizijos komisijos nariai už nesąžiningą pareigų ėjimą arba apsileidimą gali būti traukiami 
atsakomybėn. 
 

§ 38. 
 

Valdyboje ir revizijos komisijoje visi klausimai sprendžiami balsų dauguma. Balsams lygiai 
pasidalinus pirmininko balsas nusveria. Nesutikusieji su dauguma nariai gali reikalauti savo atskirą 
nuomonę įtraukti į protokolą. 
 

§ 39. 
 

Be revizijos komisijos, gali būti renkami ir kiti priežiūros organai, kurių teisės ir pareigos 
nustatomos bendrovės įstatais. 
 
 

III. Visuotiniai susirinkimai 
 

§ 40. 
 

Valdyba šaukia paprastus metinius bendrovės susirinkimus balansui ir apyskaitai patvirtinti ne 
vėliau kaip per 5 mėnesius bendrovės darbo metams išėjus. 
 

§ 41. 
 

Visuotinio susirinkimo sprendimai daromi paprasta susirinkusiųjų balsų dauguma, išskyrus 
atsitikimus numatytus šio įstatymo 20, 55, 56, 59, 63, 69 §§ ir pažymėtus atskirų bendrovių įstatuose. 
Balsavimas daromas bendrovės įstatuose nurodyta tvarka. 
 

§ 42. 
 

Kiekviena akcija, jei bendrovės įstatuose nėra kitaip nustatyta, duoda vieną balsą. Jeigu 
įstatuose numatytas padalinimas akcijų rūšimis, tai tokios akcijos, einant įstatais, gali turėti ir kitokias 
balsavimo teises. 

Akcininkas gali pats balsuoti arba įgalioti kitą akcininką. Įgaliojimas daromas raštu. Vienas 
akcininkas negali turėti daugiau kaip 3 įgaliojimus. 

Akcininkai neturi teisės balsuoti sprendžiant tuos klausimus, kuriais jie yra ypatingai 
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suinteresuoti. 
 

§ 43. 
 

Be metinių ir bendrovės įstatais numatytų visuotinių susirinkimų, valdyba privalo šaukti 
visuotinius susirinkimus ir šiais atvejais: 

a) reikalaujant akcininkams, kurie turi ne mažiau kaip 1/10 dalį pagrindinio kapitalo akcijų, 
b) pagrindiniam kapitalui sumažėjus ligi pusės, 
c) jei bendrovė negali išpildyti savo pasižadėjimų arba turtas nepadengia skolų. 

 
§ 44. 

 
Visuotiniai susirinkimai šaukiami nurodyta bendrovės įstatuose tvarka; skelbimai daromi ne 

vėliau kaip 3 savaitėmis prieš susirinkimą. Norį dalyvauti visuotiniame susirinkime nevardinių akcijų 
savininkai privalo ne vėliau kaip 5 dienomis prieš susirinkimą atsiųsti valdybai savo akcijas arba 
liudymus, išduotus valstybinių įstaigų, bankų ar notarų, kad jie yra akcijų savininkai ir jų akcijos 
sudėtos ir bus laikomos tose įstaigose ligi susirinkimo pabaigos. 

Vardinių akcijų savininkams leidžiama dalyvauti susirinkime pristatant savo asmens 
dokumentus. 

Visuotinius susirinkimus turi teisės lankyti Finansų ministerijos atstovai. 
 

§ 45. 
 

Visuotiniai susirinkimai yra teisėti bet kuriam akcininkų skaičiui susirinkus. 
Pagrindiniam kapitalui padidinti ar sumažinti, įstatams pakeisti ar papildyti, valdybos ar 

kitiems priežiūros nariams atleisti ir bendrovei likviduoti visuotiniame susirinkime turi dalyvauti ne 
mažiau kaip ½ pagrindinio kapitalo akcijų savininkų. 
 

§ 46. 
 

Paprastuose metiniuose susirinkimuose, akcininkams sutikus, gali būti sprendžiami ir atskirų 
akcininkų įnešami sumanymai. 

Nepaprastuose visuotiniuose susirinkimuose sprendžiama tik tie reikalai, dėl kurių jie buvo 
šaukti. 
 

§ 47. 
 

Akcininkų sąrašai, sudaryti šaukiant visuotinį susirinkimą, kuriuose nurodyta vardas, pavardė, 
adresas ir turimų akcijų skaičius, laikomi bendrovės raštinėje visų akcininkų žiniai. 
 

§ 48. 
 

Visi sprendimai įrašomi į protokolų knygą. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas, 
sekretorius ir bent 3 susirinkimo įgalioti akcininkai. 

Trys protokolo nuorašai kartu su balansu ir apyskaita siunčiami Finansų Ministerijai. 
Bendrovės balansas skelbiamas „Vyriausybės Žiniose“. 
 

§ 49. 
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Visuotiniai susirinkimai: 
a) tvirtina apyskaitą ir balansą, 
b) nustato dividendą ir sumas skiriamas į atsargos kapitalą, 
c) renka valdybą, revizijos komisiją ir kitus priežiūros organus, nustato jiems algas ir 

tantjemas, atleidžia iš tarnybos ir traukia tieson, 
d) papildo ir pakeičia įstatus, 
e) sprendžia nekilnojamojo turto įgijimo klausimą, 
f) sprendžia kapitalo padidinimo ar sumažinimo klausimus, 
g) sprendžia bendrovės likvidacijos klausimą, 
h) sprendžia visus bendrovės valdybos įneštus sumanymus. 

 
§ 50. 

 
Valdyba sustato balansą, pelno ir nuostolių apyskaitą, taip pat pranešimą apie bendrovės 

turto padėtį ir įteikia revizijos komisijai patikrinti, kuri su savo pastabomis patiekia visuotiniam 
susirinkimui spręsti. 

Tos žinios turi būti prieinamos kiekvienam akcininkui bent 7 dienomis prieš visuotinį 
susirinkimą. 
 

§ 51. 
 

Bendrovės balansas sustatomas, einant Finansų Ministerijos nustatytomis taisyklėmis. 
 

IV. Atsargos kapitalas. 
 

§ 52. 
 

Nuostoliams atlyginti sudaromas atsargos kapitalas. 
Atsargos kapitalą sudaro: 
1) kasmet ne mažiau kaip 10% nuo pelno skiriamos sumos, ligi atsargos kapitalas bus lygus 

25% pagrindinio kapitalo, 
2) sumos, kurios gaunamos parduodant akcijas aukščiau kaip jų nominalinė kaina arba iš 

neišeikvotų sumų, paskirtų bendrovės išlaidoms, 
3) pajamos už visokios rūšies privilegijuotas akcijas. 
Atsargos kapitalas gali būti ir didesnis, jei tai pažymėta bendrovės įstatuose. 
Ne mažiau kaip pusė atsargos kapitalo laikoma Valstybės procentiniais popieriais. 
Atsargos kapitalas naudojamas tiktai visuotiniam akcininkų susirinkimui leidus. 

 
 

V. Bendrovių revizija. 
 

§ 53. 
 

Akcininkai, kurie turi ne mažiau kaip 1/20 dalį pagrindinio kapitalo, laikydami visuotinio 
susirinkimo nutarimą neteisėtu ir pareiškę tai tam pačiam susirinkimui, turi teisės per tris mėnesius 
prašyti Finansų Ministeriją padaryti visų bendrovės reikalų ir apyskaitos reviziją. 

Revizija daroma jos pareikalavusiųjų akcininkų lėšomis. Jų akcijos revizijos laiku laikomos 
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valdyboje arba Valstybės Ižde. 

Jei skundas pamatuotas, padavusieji skundą akcininkai turi teisės reikalauti išlaidas grąžinti, 
taip pat ir kitus padarytus akcininkams nuostolius atlyginti. 
 

§ 54. 
 

Finansų Ministeris turi teisės daryti bendrovės reviziją savo iniciatyva ir radęs nusikaltimų 
traukti bendrovės administraciją tieson. 
 

VI. Bendrovės įstatų ir pagrindinio kapitalo keitimas. 
 

§ 55. 
 

Įstatų keitimo klausimai sprendžiami visuotinio susirinkimo ne mažiau kaip ⅔ balsų dauguma. 
Jei tie punktai liečia atskirų rūšių akcijas, tai jiems pakeisti reikalingas tų akcijų savininkų 

daugumos sutikimas. Visus įstatų pakeitimus, jeigu jie neliečia § 14 nurodytų atsitikimų, tvirtina ir 
skelbia Finansų Ministeris „Vyriausybės Žiniose“. 
 

§ 56. 
 

Pagrindinio kapitalo padidinimas gali įvykti ne anksčiau, kaip bus apmokėtos paskutinio 
leidimo akcijos. 

Jei pagrindinio kapitalo padidinimas liečia ir privilegijuotas akcijas, tai reikalingas tų akcininkų 
daugumos sutikimas. Pagrindiniam kapitalui padidinti reikalingas visuotinio susirinkimo nutarimas 
ne mažiau kaip ⅔ balsų dauguma ir Finansų Ministerio sutikimas. 
 

§ 57. 
 

Senų akcijų turėtojai turi pirmenybės naujoms akcijoms pirkti. Jiems pareikalavus, išduodamas 
atatinkamas skaičius naujo leidimo akcijų, jei nėra bendrovės įstatuose nurodyta kitokia įgijimo 
tvarka. Naujų akcijų paskirstymas seniems akcininkams skelbiamas „Vyriausybės Žiniose“, nustatant 
pasirašymo laiką, kuris neturi būti trumpesnis, kaip vienas mėnuo. Išėjus pasirašymo laikui, 
neišnaudota pirmenybės teisė nustoja galios. Likusios akcijos parduodamos § 15 nurodyta tvarka. 
 

§ 58. 
 

Pagrindinį kapitalą didinant naujos akcijos turi būti pilnai apmokėtos per vienerius metus nuo 
Finansų ministerijos leidimo dienos. 

Surinkus pinigus, bendrovė praneša Finansų Ministerijai kad paskelbtų „Vyriausybes Žiniose“. 
 

§ 59. 
 

Pagrindinio kapitalo sumažinimas leidžiamas tik ⅔ akcininkų nutarus ir Finansų Ministeriui 
sutikus. Darant nutarimą kartu reikalinga nurodyti pagrindinio kapitalo sumažinimo tikslas ir būdas, 
ypatingai tuo atveju, kai akcininkams išmokama gyvais pinigais. 

Jei yra privilegijuotų akcijų, tai reikia tų akcijų turėtojų daugumos sutikimo. 
 

§ 60. 
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Kapitalo sumažinimas turi būti praneštas visiems bendrovės kreditoriams; tai skelbiama per 6 
mėnesius viešai tris kartus. Jei kapitalą sumažinant išmokama akcininkams gyvais pinigais, tai pirmiau 
turi būti patenkinti visi kreditorių reikalavimai. 

Kapitalo sumažinimas pranešama Finansų Ministeriui. 
Pinigai turi būti išmokami akcininkams per šešis mėnesius nuo paskutinio skelbimo dienos. 

 
§ 61. 

 
Jei kapitalo sumažinimas daromas akcijų skaičių sumažinant štempliavimo ar pakeitimo keliu 

ar kitu panašiu būdu, tai bendrovė gali, jei senosios akcijos skelbime paskirtu laiku nepristatytos, jas 
anuliuoti. 
 

§ 62. 
 

Leidžiamos vietoj anuliuotų naujos akcijos parduodamos iš varžytinių. Gautosios sumos, 
padengus išlaidas, laikomos per 10 metų senųjų akcijų savininkų sąskaitoje. 
 

VII. Bendrovės likvidavimas. 
 

§ 63. 
 

Akcinės bendrovės likviduojamos šiais atsitikimais: 
a) esant mažesniam kaip 6 akcininkų skaičiui, 
b) išėjus nustatytam bendrovės įstatuose laikui, 
c) visuotinio susirinkimo nutarimu ⅔ balsų dauguma, 
d) sumažėjus ligi pusės pagrindiniam kapitalui, 
e) konkursą paskelbus. 
Apie bendrovės likvidavimą ir paskirtus likvidatorius pranešama Finansų Ministeriui. 

 
§ 64. 

 
Jei nėra paskirti likvidatoriai, likvidaciją, išskyrus konkurso paskelbimą, atlieka valdyba 

pareikalavus revizijos komisijai arba akcininkams, kurie turi ne mažiau kaip 1/10 dalį pagrindinio 
kapitalo. 

Finansų Ministeris gali pavesti likvidaciją ir kitiems žmonėms. 
 

§ 65. 
 

Likvidatoriai kas metai sustato balansą ir apyskaitą. 
 

§ 66. 
 

Išmokėjus skolas ir išėjus 6 mėnesiams nuo trečio skelbimo dienos, visas bendrovės turtas 
dalinamas proporcingai akcijoms. 
 

§ 67. 
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Visos neišmokėtos arba ginčijamos skolos įnešamos į Valstybės Iždą teismo depozitan. 

 
§ 68. 

 
Likvidacijai pasibaigus, pranešama Finansų ministerijai, kuri nurodo, kame turi būti laikomi 

laike 10 metų bendroves dokumentai ir knygos. 
Akcininkams ir kreditoriams bendrovės knygos, Finansų ministerijai leidus, yra prieinamos. 

 
§ 69. 

 
Bendrovės likvidacija perleidžiant jos turtą į kitas rankas tegalima visuotiniam susirinkimui ne 

mažiau kaip ⅔ balsų dauguma nutarus. 
Prieš turtą perleidžiant pirmoje eilėje turi būti patenkinti kreditoriai. 
Neišmokėtos skolos likviduojamos einant § 67. 

 
VIII. Bendrovės registracija. 

 
§ 70. 

 
Registracijos išlaidoms atlyginti steigėjai, duodami prašymą bendrovės įstatus patvirtinti, 

įmoka į Valstybės Iždą 1/5 % pagrindinio kapitalo. 
Toks pat nuošimtis įnešamas pagrindinį kapitalą didinant. 

 
§ 71. 

 
Akcines bendrovės, kurioms leista veikti Lietuvoje arba kurių įstatai jau yra patvirtinti, per 

vienerius metus šį įstatymą paskelbus, privalo suderinti savo įstatus su šiuo įstatymu ir duoti Finansų 
Ministeriui juos patvirtinti. Šios bendrovės privalo taip pat įmokėti pusę § 70 nustatyto mokesnio. 

P a s t a b a . Finansų Ministeris turi teisės pailginti terminą dar 2 metams pagrindiniam 
kapitalui ligi nustatytos § 3 normos papildyti. 

 
§ 72. 

 
Šiam įstatymui vykdyti Finansų Ministeris leidžia instrukcijų. 

 
§ 73. 

 
Įstatymų rinkinio X tomo str. str. 2131, 2139—2198, taip pat priedas 1906 m. prie str. 2158 

kiek liečia akcinių bendrovių, šiam įstatymui įsiteisėjus nustoja galios. 
 

J .  S t a u g a i t i s  
Pavaduojąs Respublikos Prezidentą 

Seimo Pirmininkas 
 

A n t .  T u m ė n a s  
Seimo Pirmininkas 

_________ 
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