ЗАТ «ХХХХ»
Установчий договір
Вільнюс, ХХХХ 20ХХ р.
Відповідно до вимог Цивільного Кодексу Литовської Республіки, Закону про Компанії
Литовської Республіки («Закон про Компанії») та інших законів Литовської Республіки,
ЗАТ «ХХХХ», компанія заснована в Литовській Республіці, код юридичної особи: ХХХХ,
зареєстрована адреса: ХХХХ, Вільнюс, Литва, в особі Головного директора ХХХХ,
громадянина України, дата народження ХХХХ р., паспорт № ХХХХ, адреса: ХХХХ (далі
«Засновники») цим документом засновує приватне акціонерне товариство ЗАТ «ХХХХ»
(далі «Компанія») та укладає цей Установчий договір Компанії (далі «Договір»).
1. Компанія
1.1 Назва нової заснованої Компанії: ЗАТ «ХХХХ».
1.2 Компанія є приватною юридичною особою з обмеженою відповідальністю – Закрите
Акціонерне Товариство.
1.3 Зареєстрована адреса Компанії: ХХХХ
2. Представництво
2.1 ХХХХ, який діє спільно чи окремо) (далі кожен окремо «Представник» та разом
«Представники») матиме право представляти Засновників та Компанію протягом періоду
заснування Компанії.
2.2 Представники, діючи спільно чи окремо, повинні відкрити накопичувальний рахунок
для капіталу у будь-якому банку, зареєстрованому в Литовській Республіці, оформити та
підписати Статут Компанії, список акціонерів, трудовий договір з Управляючим
Директором, замовити штамп Компанії та представити Засновників та Компанію в будьякій нотаріальній конторі, Реєстрі юридичних осіб Литовської Республіки та будь-яких
інших державних установах та організаціях, з будь-якими фізичними та/або юридичними
особами наскільки це необхідно для заснування Компанії.
/підписано/
3. Акціонерний капітал та акції
3.1 Акціонерний капітал Компанії складає ХХХХ євро та поділений на ХХХХ простих
акцій, зареєстрованих в книжковій формі запису, вартістю Х євро кожна.
3.2 Акція Компанії надає її власнику (акціонеру) такі майнові права:
3.2.1 Отримувати частину прибутку Компанії (дивіденд);
3.2.2 Отримувати часту цінних паперів Компанії у випадку ліквідації;
3.2.3 Отримувати кошти Компанії, якщо акціонерний капітал Компанії зменшується для
виплати акціонерам Компанії;
3.2.4 Отримувати акції без оплати, якщо акціонерний капітал збільшений за рахунок
коштів Компанії, зберігати на випадки, передбачені Законом про Компанії;
3.2.5 Мати переважне право придбавання акцій або конвертованих облігацій, випущених
Компанією, зберігати на випадок, коли Загальні Збори Акціонерів вирішують відкликати
переважне право всіх акціонерів відповідно до положень Закону про Компанії;
3.2.6 Надавати кошти Компанії відповідно до законодавства Литовської Республіки;
3.2.7 Інші майнові права передбачені Законом про Компанії та іншими законами
Литовської Республіки.
3.3 Акція Компанії надає її власнику (акціонеру) такі немайнові права:
3.3.1 Відвідувати Загальні Збори Акціонерів;
3.3.2 Ставити заздалегідь питання, що стосуються порядку денного Загальних Зборів
Акціонерів;
3.3.3 Голосувати на Загальних Зборах Акціонерів відповідно до прав на голосування на
основі акцій;

3.3.4 Отримувати інформацію про Компанію зазначену в Законі про Компанії;
3.3.5 Звертатися в суд за компенсацією збитків, спричинених Управляючим Директором
Компанії невиконанням чи неналежним виконанням обов’язків передбачених Законом про
Компанії, інших законів та цим Статутом, а також у інших випадках передбачених
законодавством;
3.3.6 Інші немайнові права встановлені Законом про Компанії та іншими законами
Литовської Республіки.
4. Підписання та виплата акцій
4.1 Цей Договір також заміняє договір про підписку на акції.
4.2 Засновники підписуються та зобов’язується сплачувати всі ХХХХ звичайних іменних
акцій, які заміняють ХХХХ відсотків статутного капіталу Компанії оплатою випускної
ціни Х євро за акцію та ХХХХ євро за всі підписані акції.
4.3 Платіжне доручення та сума акцій, які купуються:
4.3.1 Засновник ЗАТ «ХХХХ» повинен оплатити ХХХХ євро та здобути право власництва
на ХХХХ відсотків звичайних іменних акцій Компанії;
4.3.2 Засновник ХХХХ повинен оплатити ХХХХ євро та здобути право власництва на
ХХХХ відсотків звичайних іменних акцій Компанії;
4.4 Засновники повинні оплатити випускну ціну готівкою перерахунком на
накопичувальний рахунок капіталу Компанії протягом 30 днів від дати укладення цього
Договору.
5. Управління Компанією
5.1 Компанія матиме такі органи управління: Загальні Збори Акціонерів, Рада директорів
та одноосібний орган управління – Управляючий Директор (Головний управляючий). В
Компанії не буде створено Контрольної Ради.
5.2 Компанія має право видавати довіреність відповідно до умов Статуту.
5.3 Ці особи вибрані членами Ради директорів:
5.3.1 ХХХХ
5.4 Голова Ради директорів та Управляючий Директор Компанії обираються Радою згідно
з Законом про Компанії.
6. Засновницькі витрати
6.1 Всі витрати, що пов’язані з заснуванням Компанії, повинні бути оплачені
Засновниками або Представниками. Витрати повинні бути відшкодовані Засновникам або
Представникам (відповідно до обставин) з коштів Компанії після її заснування.
7. Інші умови
7.1 Засновники мають право здійснювати операції від імені Компанії, що засновується.
Управляючий Директор Компанії затверджують зазначені операції після реєстрації
Компанії.
7.2 У випадку, якщо Компанія не зареєстрована протягом Х місяців від дати реєстрації,
Засновники отримують всю суму, оплачену за іменні акції з накопичувального рахунку
капіталу Компанії.
7.3 Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення.
Від імені Засновників:
/підписано/
Директор ХХХХ
/підписано/

