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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas
Tarpinis pranešimas parengtas už 2008 m. I pusmetį.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą
Bendrov÷s pavadinimas – akcin÷ bendrov÷ “Snaig÷” (toliau vadinama Bendrove)
Įstatinis kapitalas – 23 827 365 Lt
Adresas – Pramon÷s g. 6, LT-62175 Alytus
Telefonas – (315) 56 206
Faksas – (315) 56 207; (315) 56 269
Elektroninis paštas – snaige@snaige.lt
Interneto tinklapis – http://www.snaige.lt
Teisin÷-organizacin÷ forma – juridinis asmuo, akcin÷ bendrov÷
Įregistruota 1992 m. gruodžio 1 d. Alytaus miesto valdyboje, bendrov÷s įregistravimo numeris AB 92-119,
įmonių rejestro kodas 249664610. Paskutiniai AB “Snaig÷” įstatai buvo perregistruoti Lietuvos respublikos
Juridinių asmenų registro Alytaus skyriuje 2007 m. sausio 18 d.

3. Emitento pagrindin÷s veiklos pobūdis
Bendrov÷s pagrindin÷ veikla yra šaldytuvų ir šaldiklių gamyba ir kita LR Įstatymų nedraudžiama veikla,
kaip numatytos registracijos įstatuose.
4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su tarpiniu pranešimu bei dokumentais, kuriais
remiantis jis buvo parengtas, visuomen÷s informavimo priemon÷s pavadinimas
Su ataskaita ir kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti AB “Snaig÷”,
Pramon÷s g. 6, Alytuje, biudžeto ir apskaitos skyriuje (411 kab.), darbo dienomis nuo 8.00-16.30 val. bei
UAB FMĮ „Orion Securities”, A. Tum÷no g. 4, B korpusas, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.
Visuomen÷s informavimo priemon÷s - dienraštis “Lietuvos rytas” ir Vilniaus vertybinių popierių biržos
internetinis puslapis http://www.baltic.omxnordicexchange.com
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS
POPIERIUS, AKCININKUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS
5. Emitento įstatinis kapitalas
5.1. Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas

Vertybinių popierių
pavadinimas

VP skaičius

Nominalioji
vert÷, Lt

Bendra nominalioji
vert÷, Lt

Dalis įstatiniame
kapitale, proc.

Paprastosios vardin÷s akcijos

23 827 365

1

23 827 365

100

5.2. Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus
skolos ar išvestinius vertybinius popierius
Šiuo metu AB „Snaig÷“ yra išleidusi 200 000 vienetų konvertuojamųjų vardinių obligacijų. Išpirkimo dieną
viena konvertuojamoji obligacija obligacijų savininkų sprendimu gali būti konvertuota į 18 paprastųjų
vardinių AB „Snaig÷“ akcijų, kurių nominali vert÷ 1 Lt. Visiems obligacijų savininkams konvertavus
turimas obligacijas, įstatinis kapitalas padid÷tų 3 600 000 Lt.

6. Akcininkai
Bendras akcininkų skaičius 2008 m. birželio 30 d. – 954.
Stambiausi akcininkai, nuosavyb÷s teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio
kapitalo:
Turimų paprastųjų
vardinių akcijų
skaičius, vnt.
Akcininkų vardai,pavard÷s
(įmonių pavadinimai,
buvein÷s adresas, įmonių
rejestro kodas)

Hansabank – klientų VP,
Liivalaia 8, Tallinn 15040
Estonia,

iš viso

tame
tarpe
priklausa
nčių
akcininku
i
nuosavyb÷
s teise

Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, proc.

iš viso

tame tarpe paprastųjų
vardinių akcijų
priklausančių akcininkui
nuosavyb÷s teise

balsų
dalis

kapit
alo
dalis

suteikiamų
balsų

kapitalo
dalis

Su kartu
veikiančių
asmenų
grupe,
proc.

10 263 369

10 263 369

43,07

43,07

43,07

43,07

-

UAB “SURVESTA” K.
Kalinausko 2b, Vilnius į/k.
126408152

5 138 140

5 138 140

21,56

21,56

21,56

21,56

21,87

Skandinaviska Enskilda –
klientų VP, Sergels Torg 2,
10640 Stockholm, Sweden,
Į/k 50203290810

4 315 309

4 315 309

18,11

18,11

18,11

18,11

-

Į/k 10060701
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7. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą
reglamentuoja LR vertybinių popierių rinkos įstatymas
Bendrov÷ yra išleidusi konvertuojamąsias obligacijas kurių ISIN kodas yra LT0000109274. Pagrindin÷
informacija apie išleistas obligacijas:
Pagrindin÷ informacija apie AB „Snaig÷“ išleistas konvertuojamąsias obligacijas
Vertybiniai popieriai

367 dienų trukm÷s vardin÷s Konvertuojamosios Obligacijos (toliau –
konvertuojamosios Obligacijos)

Obligacijų skaičius

200 000 (du šimtai tūkstančių) vienetų

Vieneto nominali vert÷

100 (vienas šimtas) litų arba 28,9620 (dvidešimt aštuoni ir devyni šimtai šešiasdešimt
dvi tūkstantosios) eurų (čia ir toliau 1,0000 EUR = 3,4528 LTL)

Bendra nominali vert÷

20 000 000 litų arba 5 792 400 eurų

Vertybiniai popieriai, į
kuriuos konvertuojamos
išleidžiamos obligacijos

Paprastosios vardin÷s AB „Snaig÷“ akcijos

Konvertavimo santykis

1:18 (viena Konvertuojamoji Obligacija keičiama į aštuonioliką akcijų)

Emisijos valiuta

Litai

Palūkanų norma

Konvertuojamų obligacijų pelningumas – 14 (keturiolika) procentų metinių palūkanų
nuo konvertuojamųjų Obligacijų emisijos kainos. Palūkanos bus mokamos obligacijų
išpirkimo dieną ir įeis į konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo kainą. Palūkanos
skaičiuojamos už laikotarpį nuo Obligacijų įsigijimo iki jų išpirkimo.

Obligacijų galiojimo
pradžia

2008 m. balandžio 5 d.

Išpirkimo terminas

2009 m. balandžio 6 d.

Obligacijų konvertavimo
diena

Obligacijos gali būti konvertuojamos į paprastąsias vardines Emitento akcijas jų
išpirkimo dieną. Savininkai, norintys konvertuoti Obligacijas, turi apie tai informuoti
platinimo koordinatorių arba Emitentą ne v÷liau kaip likus 5 darbo dienoms iki
konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo termino.

Obligacijų konvertavimo
tvarka

Konvertuojamų Obligacijų savininkams pareiškus norą, Obligacijų išpirkimo dieną 1
savininkui priklausanti Obligacija keičiama į 18 Emitento paprastųjų vardinių akcijų.
Obligacijų savininkui pasirinkus konvertuoti turimas Obligacijas, prarandama teis÷
išpirkimo dieną iš Emitento gauti nominalią Obligacijų vertę, į kurią įeina ir per
galiojimo laikotarpį sukauptos palūkanos.
Pasibaigus konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo terminui ir esant į Emitento akcijas
pakeistų konvertuojamųjų Obligacijų, Emitento akcininkai neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo metu pakeis Emitento įstatus ir patvirtins naują jų redakciją,
nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir naują akcijų skaičių.
Jei visi Obligacijų tur÷tojai pareikš norą konvertuoti visas turimas Obligacijas,
Emitento akcinis kapitalas padid÷s 3 600 000 vardinių paprastinių akcijų. Tokiu atveju
visą akcinį Emitento kapitalą sudarys 27 427 365 vardin÷s paprastosios akcijos.

Įsipareigojimai Obligacijų
savininkų naudai

Emitentas nenumato jokių įsipareigojimų skirtų užtikrinti prievolę išpirkti
konvertuojamąsias Obligacijas.
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8. Emitento vertybinių popierių antrin÷ apyvarta*
Bendrov÷s išleisti vertybiniai popieriai yra įtraukti į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos
sąrašą nuo 1998 m. balandžio 9 d. Prekyba vertybinių popierių biržoje bendrov÷s akcijomis prad÷ta nuo
1995 m. rugpjūčio 11 d. VP ISIN kodas – LT0000109274.
Vertybinių popierių pavadinimas – AB “Snaig÷” paprastosios vardin÷s akcijos.
Vertybinių popierių skaičius: 23 827 365 vnt. Vienos akcijos nominali vert÷: 1 (vienas) Lt.

Prekyba vertybiniais popieriais
Ataskaitinis periodas

Kaina (Lt)

Apyvarta (Lt)

nuo

iki

didž.

maž.

pask.
sesijos

didž.

maž.

pask.
sesijos

2008.01.01

2008.03.31

6,99

4,30

4,50

1 597 050

0

4 564

2008.04.01

2008.06.30

4,35

2,52

2,58

1 744 380

0

5 102

Data pask.
sesijos

Bendra apyvarta
vnt.

Lt

2008.03.31

600 671

2 812
040

2008.06.30

660 946

2 589
446

9. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais
2003 m. rugs÷jo 29 d. AB “Snaig÷” sudar÷ sutartį su UAB FMĮ “Orion securities” (A. Tum÷no g. 4, B
korpusas, LT-01109, Vilnius) perduoti Bendrov÷s išleistų vertybinių popierių apskaitą ir asmeninių
vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą.

*

Pagal VVPB pateikiamus duomenis
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10. Valdymo organų nariai
10.1 Pareigos, vardai ir pavard÷s, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale

Pareigos

Turimas
akcijų
skaičius,
vnt.

Turima
kapitalo
dalis, proc.

Balsų
dalis, proc.

Nerijus Dagilis

AB „Snaig÷” valdybos
pirmininkas

-

-

-

Domininkas Kašys

AB „Snaig÷” valdybos
narys

-

-

-

Martynas Česnavičius

AB „Snaig÷” valdybos
narys

15

0,00

0,00

Marius Binkevičius

AB „Snaig÷” valdybos
narys

-

-

-

Mindaugas Šeštokas
(iki 2008-04-11)

AB „Snaig÷” valdybos
narys

-

-

-

Robertas Beržinskas
(nuo 2008-04-25)

AB „Snaig÷“ valdybos
narys

-

-

-

-

-

-

Vardas, pavard÷

VALDYBA

ADMINISTRACIJA (administracijos vadovas, vyr. finansininkas)
Mindaugas Šeštokas
(iki 2008-01-03)

AB „Snaig÷” generalinis
direktorius

Gediminas Čeika (nuo 2008-01-03)

AB „Snaig÷” generalinis
direktorius

Loreta Nagulevičien÷ (iki 2008-05-28)

AB “Snaig÷”
direktor÷

finansų

Neringa Menčiūnien÷ (nuo 2008-06-02)

AB “Snaig÷”
direktor÷

finansų
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10.2. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmon÷s, įstaigos ar
organizacijos pavadinimas, pareigos), įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.

Vardas, pavard÷

Organizacijos pavadinimas, pareigos
UAB „Hermis Capital” valdybos pirmininkas

Kitų įmonių
kapitalo ir balsų
dalis, proc.
17,72

KITRON ASA valdybos pirmininkas

-

AB „Vilniaus Vingis“ valdybos pirmininkas

-

UAB „Ežerų pasaulis“

25,00

UAB „Baltijos polistirenas“

40,00

UAB „Survesta“ direktorius

-

UAB „Hermis fondų valdymas“ direktorius

-

UAB „Gulbinų turizmas“
Nerijus Dagilis

8,33

UAB „Meditus“ valdybos narys
UAB „Klaip÷dos“ laikraščio redakcija“ valdybos pirmininkas

-

UAB „Naftos gavyba“ valdybos narys

-

AB „Geonafta“ valdybos narys

-

UAB „Genčių nafta“ valdybos narys

-

UAB „Minijos nafta“ valdybos narys

-

UAB „Diena media print“ valdybos pirmininkas

-

AB „Kauno duona“ valdybos narys

-

UAB „Diena Media News“ valdybos pirmininkas

Domininkas Kašys

UAB „Deitona“ direktorius

100,00

UAB „Vespera”direktorius

90,00

UAB „Hermis Capital” valdybos narys

5,08

UAB „Gulbinų turizmas“ direktorius

8,33

UAB LNK (Laisvas nepriklausomas kanalas) valdybos narys

-

UAB "Profinance"

Martynas Česnavičius

50,00

AB „Malsena” valdybos narys

-

UAB „Litagros Chemija” valdybos narys

-

UAB „Naftos t÷km÷” valdybos narys

-

AB „Sanitas” valdybos narys

-

UAB „Sidabra” valdybos narys

-

UAB „Atradimų studija” valdybos narys

Marius Binkevičius

15,00

AB „Kauno Pieno Centras“ valdybos narys

-

UAB “Alta Capital Partners” direktorius

-

UAB “Vienyb÷s Investicija” direktorius

100,00

UAB “FIS Investicija”

50,00

Alta Capital Partners Mangement s.a.r.l.

16,80

Mindaugas Šeštokas

UAB „Kitron“ generalinis direktorius

-

Robertas Beržinskas

AB Utenos Trikotažas valdybos narys

-
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UAB Meditus valdybos narys

-

Gediminas Čeika
Loreta Nagulevičien÷

Neringa Menčiūnien÷

UAB “Audilona”

50,00

IĮ „Eurodialogas“

100,00

AB „Vilniaus Vingis“ likvidator÷

-

AB „Kauno duona“ valdybos nar÷

-

UAB „Almecha“ valdybos pirminink÷

-

10.3 Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams
Valdymo organu nariams (valdybos nariai +gen. direktorius +fin. direktorius) uz 2008 m. I pusmeti buvo
ismoketa 489 412.79 Lt.
III. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ
11. Ataskaitinio periodo Įmon÷s veiklos apžvalga
AB “Snaig÷“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2008 metų I pusmetį pasiek÷ 169 mln. Lt apyvartą,
t.y. 6 proc. mažiau negu praeitais metais, kai buvo pasiekta 180,4 mln. Lt neaudituota konsoliduota
apyvarta.
Pasak AB „Snaig÷“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos 2008 metų I pusmečio neaudituotos
konsoliduotos apyvartos smukimą įtakojo ekonomikos l÷t÷jimas kai kuriose strategin÷se bendrov÷s
pardavimo rinkose.
”Visą pirmą pusmetį tiek mes, tiek mūsų klientai jaut÷me pasikeitusius vartotojų įpročius: did÷jant
infliacijai ir ekonominiam nestabilumui, dažnas vartotojas atsisako ir atideda stambaus buitinio prietaiso
pirkimą geresniems laikams“, - teigia G. Čeika.
Pardavimo l÷t÷jimo AB „Snaig÷“ išveng÷ kai kuriose Vakarų Europos šalyse bei Rusijoje. Rusijoje rinkoje
bendrov÷s apyvarta did÷jo 6 proc.
Įmon÷ 2008 metų pirmą pusmetį patyr÷ 8,6 mln. Lt neaudituoto konsoliduoto grynojo nuostolio. Pasak
generalinio direktoriaus G.Čeikos, I pusmečio nuostolį įtakojo ne tik smukę pardavimai, bet ir kilusios
žaliavų kainos bei brangusios paskolos apyvartin÷m lešom. Taip pat bendrov÷ patyr÷ nuostolį d÷l
svyruojančio dolerio kurso. Šis nuostolis gautas iš AB Snaig÷ valdomos Kaliningrado gamyklos Rusijoje,
kur n÷ra veikiančių finansinių instrumentų, leidžiančių apsidrausiti nuo patiriamų nuostolių d÷l valiutų
svyravimo.
Preaitais metais I pusmetį bendrov÷ patyr÷ 1,26 mln. Lt nuostolį.
Konsoliduotais neaudituotais duomenimis AB ”Snaig÷” 2008 m. I pusmečio EBITDA sudar÷ 4,4 mln. Lt.. o
2007 m. I pusmetį sudare 11 mln. Lt. ”Per II šių metų ketvirtį pasiek÷me 1,6 karto didesnę EBITDA nei per
I ketvirtį. Tai rodo teigiamus postūmius tiesiogin÷je bendrov÷s veikloje”,- teigia Gediminas Čeika.

12. Informacija apie Įmon÷s darbuotojus
Pagrindin÷ informacija apie AB „Snaig÷“ bei dukterinių įmonių darbuotojus pateikiama lentel÷je žemiau:

2008 m. sausio - birželio m÷n.
Personalo grup÷

vid.
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skaičius

užmokestis Lt.

Administracijos darbuotojai

403

3697

Darbininkai

1977

1478

Iš viso

2380

1854

13. Informacija apie emitento antrines įmones
AB „Snaig÷“ įmonių grupę šiuo metu sudaro šios bendrov÷s: grup÷s pagrindin÷ įmon÷ AB „Snaig÷“,
dukterin÷s įmon÷s „Techprominvest“, „Moroz trade“, „Liga servis“, „Snaige-Ukraine“, „Almecha“.
Pagrindin÷ informacija apie grup÷s antrines bendroves:
TECHPROMINVEST

MOROZ
TRADE

LIGA
SERVIS

SNAIGE
UKRAINE

–
ALMECHA

Alytus,
Lietuva
kitų niekur
nepriskirtų
mašinų ir
įrangos
gamyba

Buvein÷s adresas

Rusija

Rusija

Rusija

Ukraina

Veiklos pobūdis

šaldytuvų gamyba

prekyba ir
marketingin÷s
paslaugos

Prekyba ir
marketingo
paslaugos

prekyba ir
marketingin÷s
paslaugos

100 %

100%

100

99 %

100 %

997

997

997

86 710

1 375 785

Pilnai apmok÷ta

Pilnai apmok÷ta

Pilnai
apmok÷ta

Pilnai
apmok÷ta

Pilnai
apmok÷ta

AB „SNAIGö“ turima
įstatinio kapitalo dalis, %
Įstatinio kapitalo dydis
(Lt)
Neapmok÷ta emitento
dalis įstatiniame kapitale

14. Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą
įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grup÷s susijusios šalys ir sandoriai su jomis
2008 metų pirmą pusmetį ir 2007 m. buvo šie:
UAB „Hermis Capital „ (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas ) ;
UAB „ Genčių nafta „ ( bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas ) ;
AB „ Kauno duona „ ( bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas ) ;
UAB „ Meditus „ ( bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas ) ;
UAB „ Baltijos polistirenas „ (vadovyb÷s narių ir jų artimų giminaičių kontroliuojamos įmon÷s ) ;
UAB „ Astmaris „ ( vadovyb÷s narių ir jų artimų giminaičių kontroliuojamos įmon÷s ).
2008 m. ( pirmą pusmetį )
Pirkimai

Pardavimai

Gautinos
sumos

Mok÷tinos
sumos

UAB „Baltijos polistirenas”

medžiagas

2137055

-

-

815907

UAB „Astmaris”

medžiagas

3994299

-

-

1516776

11856012

Pareng÷ UAB FMĮ „Orion Securities“

2332683

psl. 10

2008 m. I pusmečio tarpinis pranešimas

2007 m. ( gruodžio 31 d )
Pirkimai

Pardavimai

Gautinos
sumos

Mok÷tinos
sumos

UAB „Baltijos polistirenas” medžiagas

4399357

-

-

805689

UAB „Astmaris”

7377466

-

-

961847

medžiagas

11776823

1767536

Grup÷ vykdo politiką sudaryti sandorius su susijusiomis šalimis komerciniais tikslais ir sąlygomis. Jokių
garantijų nebuvo gauta ar suteikta kurios nors susijusios šalies gautinų ar mok÷tinų sumų apmok÷jimui
užtikrinti.
Finansin÷s ir investicin÷s veiklos sandoriai su susijusiomis šalimis :
2008 m. pirmas pusmetis

2007 m

Gautos

Paskolų

Sumok÷tos

Gautos

Paskolų

Paskolos

grąžinimai

palūkanos

paskolos

grąžinimai

palūkanos

UAB „ Hermis Capital „

29300000

10962629

295776

12500000

12500000

42011

UAB „ Genčių nafta „

8750000

8750000

190137

3500000

3500000

37178

AB „ Kauno duona „

1100000

1100000

33659

UAB„Baltijos polistirenas „

3000000

3000000

16000000

16000000

79189

UAB „Meditus „
Viso :

Sumok÷tos

5000000
47150000

23812629

519572

Per 2008 m. pirmą pusmetį Bendrov÷s ir dukterinių įmonių vadovybei priskaičiuotas darbo užmokestis iš
viso sudar÷ atitinkamai 2102,7 tūkst. litų ir 328 tūkst. litų ( 2007 metus – atitinkamai 2256 tūkst. litų ir 827
tūkstančio litų )

15. Pagrindin÷s rizikos
Rinkos rizika – Emitento įmon÷s užsiima įvairių komercinių bei buitinių šaldytuvų bei šaldiklių gamyba ir
pardavimu. Investuotojai prisiima riziką, kad d÷l neigiamų pokyčių gaminamos produkcijos bei gamyboje
naudojamų žaliavų rinkose Emitentas patirs nuostolius, apsunkinančius Emitento finansinę situaciją.
Valiutų rizika – dalis įmon÷s pajamų yra gaunama JAV doleriais, kurio kursas, lito atžvilgiu, gali laisvai
svyruoti. Susiklosčius atitinkamoms aplinkyb÷ms pasaulio finansų rinkose, JAV dolerio kursas lito atžvilgiu
gali pasikeisti nepalankia Emitentui kryptimi, bei neigiamai paveikti Emitento finansinę situaciją.
Politin÷ rizika – Emitentas užsiima gamybine veikla, kurios metu išsiskiria aplinkai kenksmingų cheminių
medžiagų. Gamtosauga, tiek Lietuvos tiek ir Europos Sąjungos mastu, yra politiškai itin reguliuojama sritis.
D÷l to egzistuoja tikimyb÷, jog pasikeitus galiojantiems gamtosauginiams reikalavimams bei draudimams
įmon÷ bus priversta papildomai investuoti į gamybinių procesų pritaikymą naujiems reikalavimams. Tokios
investicijos gal÷tų neigiamai paveikti Emitento finansinę būklę.
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Operacin÷ rizika – tai rizika patirti tiesioginius ar netiesioginius nuostolius d÷l netinkamų ar neveikiančių
vidaus procesų, sistemų ar technologijų, darbuotojų, atstovų veiksmų, išorinių veiksmų. Operacin÷s rizikos
sud÷tin÷ dalis yra teisin÷ rizika – tai rizika patirti nuostolius d÷l Emitento dabartinių ar ankstesnių teisių,
kylančių iš įvairių sutarčių ar susitarimų, bylų ar įstatymų, nevykdymo ar netinkamo įvykdymo.
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IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE
15. Esminiai įvykiai emitento veikloje
Esminiai įvykiai pranešti Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių
biržai.
2008 m. sausio 30 d. AB „Snaig÷“ pasiraš÷ rinkos formavimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities".
„Orion Securities“ planuoja prad÷ti rinkos formavimą gavus Biržos leidimą.
2008 m. vasario 4 d. 2008 m. sausio 31 d. AB „Snaig÷“ valdyba pri÷m÷ sprendimą 2008 m. kovo 7 d. 10.00
val. Alytuje, Pramon÷s g. 6, bendrov÷s pos÷džių sal÷je sušaukti neeilinį visuotinį AB „Snaig÷“ (kodas
249664610) akcininkų susirinkimą. Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50 min.
Susirinkimo darbotvark÷:
1.Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;
2.Bendrov÷s įstatų pakeitimas;
3.Įgaliojimų suteikimas.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos
(2008 m. vasario 29 d.) pabaigoje buvę Bendrov÷s akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba
asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teis÷s perleidimo sutartis. Atvykstantiems į susirinkimą tur÷ti
asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu tur÷ti teis÷s aktų nustatyta
tvarka patvirtintą įgaliojimą.
2008 m. vasario 15 d. AB „Snaig÷“ valdybos nutarimu siūlomi 2008 m. kovo 7 d. neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1.Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;
1.
A.
Išleisti Bendrov÷s konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:
1.1.
Išleidžiamų KO-ų skaičius - 200 000 (du šimtai tūkstančių) vienetų;
1.2.
Vienos KO-os nominali vert÷ - 100,- Lt (vienas šimtas litų);
1.3.
Bendra išleidžiamų KO vert÷ - 20 000 000,- Lt (dvidešimt milijonų litų);
1.4.
KO-ų platinimo terminas - 21 (dvidešimt viena) diena nuo prospekto patvirtinimo Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių komisijoje dienos (šios dienos neįskaičiuojant).
1.5.
Bendrov÷s akcininkai turi teisę įsigyti KO-ų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų,
kurios jiems nuosavyb÷s teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo KO-ų
platinimo termino pradžios. Pasibaigus šiam terminui, iki KO-ų platinimo termino pabaigos įsigyti KO-ų
turi teisę ir visi kiti asmenys;
1.6.
KO-ų suteikiamos teis÷s: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas arba
pakeisti KO-as į Bendrov÷s akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi nustatytu
santykiu;
1.7.
Akcijų, į kurias keičiamos KO-os:
1.7.1.
Klas÷ - paprastosios vardin÷s akcijos;
1.7.2.
Skaičius - 18 (aštuoniolika) vienetų;
1.7.3.
Nominali vert÷ - 1,- Lt (vienas litas);
1.7.4.
Suteikiamos teis÷s:
1.7.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;
1.7.4.2. Gauti dividendus;
1.7.4.3. Gauti Bendrov÷s turto dalį, likusią po jos likvidavimo;
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1.7.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrov÷s įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrov÷s l÷šų;
1.7.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrov÷s išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus Bendrov÷s įstatų ir
teis÷s aktų nustatytas išimtis;
1.7.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
1.7.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;
1.7.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teis÷ balsuoti gali būti uždrausta
arba apribota Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavyb÷s teis÷ į
akciją;
1.7.4.9. Bendrov÷s įstatų ir teis÷s aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrov÷s
veiklą;
1.7.4.10. Kitos Bendrov÷s įstatuose ir teis÷s aktuose nustatytos turtin÷s ir neturtin÷s teis÷s.
1.8.
Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:18 (viena KO keičiama į 18 akcijų);
1.9.
KO-ų išpirkimo data - 367-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os keičiamos į
akcijas KO-ų išpirkimo dieną;
1.10.
Maksimali metin÷ palūkanų norma - 16 % (šešiolika procentų);
1.11.
Palūkanų mok÷jimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mok÷jimu išperkant KO-as;
1.12.
KO-os išperkamos litais arba eurais;
B.
Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrov÷s akcijas pakeistų KO-ų, padidinti
Bendrov÷s įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma.
2.
Bendrov÷s įstatų pakeitimas
2.1.
Pakeisti bendrov÷s įstatų str.9.1.11 tokia redakcija:
„Bendrov÷s reglamentuojama informacija LR Vertybinių popierių įstatymo 28 str. nustatyta tvarka yra
skelbiama viešai ir įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. Patvirtinti naują įstatų
redakciją.
2.2. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrov÷s akcijas pakeistų KO-ų, pakeisti Bendrov÷s
įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją, nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių.
3.
Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrov÷s generalinį direktorių:
3.1.
Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMĮ „Orion
securities“, kodas 1220 33915, d÷l veiksmų, susijusių su šio Susirinkimo priimto sprendimo išleisti KO-as
įgyvendinimu;
3.2.
Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;
3.3.
Pasirašyti pakeistus Bendrov÷s įstatus , pakeitus Įstatų p.9.1.11 redakciją ir pateikti juos juridinių
asmenų registro tvarkytojui;
3.4.
Pasirašyti pakeistus bendrov÷s įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti
juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
3.5.
Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
2008 m. vasario 25 d. Patikslinimas: nutarimų projekto punktas 1.9 papildytas nauju sakiniu.
AB „Snaig÷“ valdybos nutarimu siūlomi 2008 m. kovo 7 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimų projektai:
1.Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;
1.A.Išleisti Bendrov÷s konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:
1.1.
Išleidžiamų KO-ų skaičius - 200 000 (du šimtai tūkstančių) vienetų;
1.2.
Vienos KO-os nominali vert÷ - 100,- Lt (vienas šimtas litų);
1.3.
Bendra išleidžiamų KO vert÷ - 20 000 000,- Lt (dvidešimt milijonų litų);
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1.4.
KO-ų platinimo terminas - 21 (dvidešimt viena) diena nuo prospekto patvirtinimo Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių komisijoje dienos (šios dienos neįskaičiuojant).
1.5.
Bendrov÷s akcininkai turi teisę įsigyti KO-ų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų,
kurios jiems nuosavyb÷s teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo KO-ų
platinimo termino pradžios. Pasibaigus šiam terminui, iki KO-ų platinimo termino pabaigos įsigyti KO-ų
turi teisę ir visi kiti asmenys;
1.6.
KO-ų suteikiamos teis÷s: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas arba
pakeisti KO-as į Bendrov÷s akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi nustatytu
santykiu;
1.7.
Akcijų, į kurias keičiamos KO-os:
1.7.1.
Klas÷ - paprastosios vardin÷s akcijos;
1.7.2.
Skaičius - 18 (aštuoniolika) vienetų;
1.7.3.
Nominali vert÷ - 1,- Lt (vienas litas);
1.7.4.
Suteikiamos teis÷s:
1.7.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;
1.7.4.2. Gauti dividendus;
1.7.4.3. Gauti Bendrov÷s turto dalį, likusią po jos likvidavimo;
1.7.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrov÷s įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrov÷s l÷šų;
1.7.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrov÷s išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus Bendrov÷s įstatų ir
teis÷s aktų nustatytas išimtis;
1.7.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
1.7.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;
1.7.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teis÷ balsuoti gali būti uždrausta
arba apribota Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavyb÷s teis÷ į
akciją;
1.7.4.9. Bendrov÷s įstatų ir teis÷s aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrov÷s
veiklą;
1.7.4.10. Kitos Bendrov÷s įstatuose ir teis÷s aktuose nustatytos turtin÷s ir neturtin÷s teis÷s.
1.8.
Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:18 (viena KO keičiama į 18 akcijų);
1.9.
KO-ų išpirkimo data - 367-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os keičiamos į
akcijas KO-ų išpirkimo dieną. KO savininkai gali pareikšti norą konvertuoti KO ne v÷liau kaip likus 5
darbo dienoms iki KO išpirkimo dienos.
1.10.
Maksimali metin÷ palūkanų norma - 16 % (šešiolika procentų);
1.11.
Palūkanų mok÷jimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mok÷jimu išperkant KO-as;
1.12.
KO-os išperkamos litais arba eurais;
B.
Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrov÷s akcijas pakeistų KO-ų, padidinti
Bendrov÷s įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma.
2.
Bendrov÷s įstatų pakeitimas
2.1.
Pakeisti bendrov÷s įstatų str.9.1.11 tokia redakcija:
„Bendrov÷s reglamentuojama informacija LR Vertybinių popierių įstatymo 28 str. nustatyta tvarka yra
skelbiama viešai ir įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. Patvirtinti naują įstatų
redakciją.
2.2. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrov÷s akcijas pakeistų KO-ų, pakeisti Bendrov÷s
įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją, nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių.
3.
Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrov÷s generalinį direktorių:
3.1.
Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMĮ „Orion
securities“, kodas 1220 33915, d÷l veiksmų, susijusių su šio Susirinkimo priimto sprendimo išleisti KO-as
įgyvendinimu;
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3.2.
Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;
3.3.
Pasirašyti pakeistus Bendrov÷s įstatus , pakeitus Įstatų p.9.1.11 redakciją ir pateikti juos juridinių
asmenų registro tvarkytojui;
3.4.
Pasirašyti pakeistus bendrov÷s įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti
juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
3.5.
Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
2008 m. vasario 29 d. AB “Snaig÷“ 2007 m. 12 m÷n. konsoliduota tarpin÷ finansin÷ atskaitomyb÷ ir
preliminarūs konsoliduoti neaudituoti 2007 m. veiklos rezultatai
1. Preliminarūs konsoliduoti neaudituoti 2007 m. veiklos rezultatai
Pardavimų ir kitos veiklos pajamos: 413,54 mln. Lt (119,77 mln. EUR).
Nuostolis iki mokesčių:
-10,61 mln. Lt (-3,07 mln.EUR),
Nuostolis (grynasis):
- 9,74 mln. Lt (-2,82 mln.EUR),
EBITDA:
13,93 mln. Lt (4,03 mln.EUR).
Nors pra÷jusiais metais „Snaig÷s“ pardavimų pajamos išaugo 16 procentų, tačiau šis augimas buvo
nepakankamas padengti nuostoliams, susidariusiems d÷l per visus 2007 metus smukusio dolerio kurso ir
brangstančių žaliavų. Pra÷jusiais metais d÷l kritusio dolerio kurso bei žaliavų brangimo įmon÷ prarado
beveik 15 mln. Lt.
Šiemet AB „Snaig÷“ prad÷jo naudoti finansinius instrumentus, apdrausdama valiutų kursų svyravimo
rizikas.
Pra÷jusių metų AB „Snaig÷“ pelningumo rodikliui įtakos tur÷jusios augančios žaliavų kainos, lyginant su
2006 metais, brango apie 11 proc. Nor÷dami sumažinti žaliavų brangimo įtaką įmon÷s pelnui, bendrov÷
÷m÷si ieškoti alternatyvių tiek÷jų bei medžiagų, diegti įvairias kaštų mažinimo ir efektyvumo didinimo
programas. Tai pad÷jo bent iš dalies sumažinti nuostolius, patirtus d÷l žaliavų brangimo.
2. Pateikiame konsoliduotą neaudituotą 2007 m. dvylikos m÷nesių tarpinę finansinę atskaitomybę ir
atsakingų asmenų patvirtinimą d÷l finansin÷s atskaitomyb÷s informacijos (pridedama).
2008 m. kovo 7 d. AB „Snaig÷“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. kovo 7 d.,priimti
sprendimai:
1.Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;
1.
A.Išleisti Bendrov÷s konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:
1.1.
Išleidžiamų KO-ų skaičius - 200 000 (du šimtai tūkstančių) vienetų;
1.2.
Vienos KO-os nominali vert÷ - 100,- Lt (vienas šimtas litų);
1.3.
Bendra išleidžiamų KO vert÷ - 20 000 000,- Lt (dvidešimt milijonų litų);
1.4.
KO-ų platinimo terminas - 21 (dvidešimt viena) diena nuo prospekto patvirtinimo Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių komisijoje dienos (šios dienos neįskaičiuojant).
1.5.
Bendrov÷s akcininkai turi teisę įsigyti KO-ų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų,
kurios jiems nuosavyb÷s teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo KO-ų
platinimo termino pradžios. Pasibaigus šiam terminui, iki KO-ų platinimo termino pabaigos įsigyti KO-ų
turi teisę ir visi kiti asmenys;
1.6.
KO-ų suteikiamos teis÷s: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas arba
pakeisti KO-as į Bendrov÷s akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi nustatytu
santykiu;
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1.7.
Akcijų, į kurias keičiamos KO-os:
1.7.1.
Klas÷ - paprastosios vardin÷s akcijos;
1.7.2.
Skaičius - 18 (aštuoniolika) vienetų;
1.7.3.
Nominali vert÷ - 1,- Lt (vienas litas);
1.7.4.
Suteikiamos teis÷s:
1.7.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;
1.7.4.2. Gauti dividendus;
1.7.4.3. Gauti Bendrov÷s turto dalį, likusią po jos likvidavimo;
1.7.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrov÷s įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrov÷s l÷šų;
1.7.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrov÷s išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus Bendrov÷s įstatų ir
teis÷s aktų nustatytas išimtis;
1.7.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
1.7.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;
1.7.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teis÷ balsuoti gali būti uždrausta
arba apribota Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavyb÷s teis÷ į
akciją;
1.7.4.9. Bendrov÷s įstatų ir teis÷s aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrov÷s
veiklą;
1.7.4.10. Kitos Bendrov÷s įstatuose ir teis÷s aktuose nustatytos turtin÷s ir neturtin÷s teis÷s.
1.8.
Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:18 (viena KO keičiama į 18 akcijų);
1.9.
KO-ų išpirkimo data - 367-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os keičiamos į
akcijas KO-ų išpirkimo dieną. KO savininkai gali pareikšti norą konvertuoti KO ne v÷liau kaip likus 5
darbo dienoms iki KO išpirkimo dienos.
1.10.
Maksimali metin÷ palūkanų norma - 16 % (šešiolika procentų);
1.11.
Palūkanų mok÷jimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mok÷jimu išperkant KO-as;
1.12.
KO-os išperkamos litais arba eurais;
B.
Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrov÷s akcijas pakeistų KO-ų, padidinti
Bendrov÷s įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma.
2.
Bendrov÷s įstatų pakeitimas
2.1.
Pakeisti bendrov÷s įstatų str.9.1.11 tokia redakcija:
„Bendrov÷s reglamentuojama informacija LR Vertybinių popierių įstatymo 28 str. nustatyta tvarka yra
skelbiama viešai ir įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. Patvirtinti naują įstatų
redakciją.
2.2. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrov÷s akcijas pakeistų KO-ų, pakeisti Bendrov÷s
įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją, nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių.
3.
Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrov÷s generalinį direktorių:
3.1.
Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMĮ „Orion
securities“, kodas 1220 33915, d÷l veiksmų, susijusių su šio Susirinkimo priimto sprendimo išleisti KO-as
įgyvendinimu;
3.2.
Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;
3.3.
Pasirašyti pakeistus Bendrov÷s įstatus , pakeitus Įstatų p.9.1.11 redakciją ir pateikti juos juridinių
asmenų registro tvarkytojui;
3.4.
Pasirašyti pakeistus bendrov÷s įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti
juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
3.5.
Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
2008 m. kovo 14 d. Vertybinių popierių komisija 2008 m. kovo 14 d. pos÷dyje patvirtino AB „Snaig÷“ 367
dienų trukm÷s 20 mln. Lt. (5,79 mln. eurų) nominalios vert÷s konvertuojamųjų obligacijų emisijos
prospektą (žr. prisegtą bylą).
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Pagrindin÷ informaciją apie išleidžiamas obligacijas:
•
Obligacijų galiojimo trukm÷: 367 dienos.
•
Vienos obligacijos nominali vert÷: 100,00 Lt.
•
Išleidžiamų obligacijų skaičius: 200 000 vnt.
•
Metin÷ palūkanų norma: 14%
•
Išpirkimo kaina: 100,00 Lt.
•
Akcijos, į kurias konvertuojamos obligacijos: AB „Snaig÷“ vardin÷s paprastosios akcijos.
•
Konvertavimo santykis: 1:18 (viena obligacija konvertuojama į 18 akcijų)
•
Platinimo periodas: 2008 m. kovo 15 d. - 2008 m. balandžio 4 d.
•
Pirmumo teis÷s akcininkams įsigyti obligacijų galiojimo terminas: 2008 m. kovo 15 d. - 2008 m.
kovo 28 d.
•
Obligacijų galiojimo pradžia: 2008 m. balandžio 5 d.
•
Obligacijų išpirkimo terminas: 2009 m. balandžio 6 d.
Obligacijas įsigiję investuotojai tur÷s teisę išpirkimo dieną konvertuoti turimas obligacijas į 18 paprastųjų
vardinių AB “Snaig÷” akcijų.
AB “Snaig÷” akcininkai tur÷s pirmumo teisę per pirmąsias 14 platinimo dienų (2008 m. kovo 15 - 2008 m.
kovo 28 d. imtinai) įsigyti išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų proporcionaliai pagal 2008 m. kovo 7 d.
visuotinio akcininko susirinkimo metu tur÷tų AB “Snaig÷” akcijų nominaliają vertę. Likusiu platinimo
laikotarpių (2008 m. kovo 29 d. - 2008 m. balandžio 4 d.) įsigyti obligacijų tur÷s teisę ir likę investuotojai.
Investuotojai kviečiami pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis Obligacijų platinimo metu UAB FMĮ
„Orion Securities“, A.Tum÷no g.4B (9 aukštas), LT - 01109, Vilnius darbo valandomis nuo 8.30 iki 17.30.
2008 m. kovo 17 d. Pateikiame konsoliduotą papildytą neaudituotą 2007 m. dvylikos m÷nesių tarpinę
finansinę ataskaitą pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintas Informacijos apie
emitentų veiklą ir jų vertybinius popierius periodinio atskleidimo taisykles. Pelno (nuostolių) ataskaita
papildyta tarpinio ataskaitinio laikotarpio (paskutinio ketvirčio) duomenimis.
2008 m. kovo 20 d. 2008 m. kovo 20 d. AB „Snaig÷“ valdyba pri÷m÷ sprendimą 2008 m. balandžio 25 d.
13.00 val. Alytuje, Pramon÷s g. 6, bendrov÷s pos÷džių sal÷je sušaukti eilinį visuotinį AB „Snaig÷“ (kodas
249664610, buvein÷ Pramon÷s g. 6, Alytuje) akcininkų susirinkimą. Akcininkų registracijos pradžia 12 val.
30 min., pabaiga 12 val. 50 min.
Susirinkimo darbotvark÷:
1.
AB „Snaig÷“ metinis pranešimas apie bendrov÷s veiklą 2007 metais.
2.
Auditoriaus išvada apie 2007 metų bendrov÷s finansinę atskaitomybę.
3.
2007 metų bendrov÷s metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimas.
4.
2007 metų pelno paskirstymas.
5.
D÷l savų akcijų supirkimo.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos
(2008 m. balandžio 18 d.) pabaigoje buvę Bendrov÷s akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba
asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teis÷s perleidimo sutartis. Atvykstantiems į susirinkimą tur÷ti
asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu tur÷ti teis÷s aktų nustatyta
tvarka patvirtintą įgaliojimą.
2008 m. kovo 28 d. „Hermis Capital“ valdomos įmon÷s UAB „Kitron“ generalinis direktorius Mindaugas
Šeštokas atsistatydina iš AB „Snaig÷“ valdybos nario pareigų nuo 2008 metų balandžio 11 d.
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2008 m. balandžio 7 d. 2008 balandžio 4 d. buvo baigtas AB „Snaig÷“ konvertuojamųjų vardinių 367 dienų
trukm÷s 14% metinio pajamingumo obligacijų platinimas. Per visą platinimo laikotarpį buvo s÷kmingai
išplatinta visa 20 000 000 Lt (5 792 400 eurų) nominalios vert÷s obligacijų emisija.
2008 m. balandžio 10 d. ASMENS PRANEŠIMAS APIE BALSAVIMO TEISIŲ NETEKIMĄ
"Snaig÷", kodas 249664610, Pramon÷s g.6, LT-62001 Alytus
1._______________________________________________________________________
(emitento pavadinimas, kodas, buvein÷s adresas, valstyb÷)
2. Deklaruojamos ribos peržengimo priežastys (pažym÷ti tinkamą priežastį):
[x ] netekimas
balsavimo teisių įgijimas ar netekimas (pabraukti reikiamą žodį ir nurodyti konkrečią priežastį)
[]
vertybinių popierių, kurie pagal formalų susitarimą jų savininkui pareiškus iniciatyvą suteikia ateityje teisę
įgyti jau išleistų emitento akcijų, įgijimas (pabraukti reikiamą žodį ir nurodyti konkrečią priežastį);
[ x ] Vertybinių popierių pardavimas
įvykis, d÷l kurio pasikeičia turimas balsavimo teisių kiekis (nurodyti konkretų įvykį)
3. Hansa Eastern European Fund, valdymo įmon÷s kodas 10194399, adresas Liivalaia 12, Talinas, Estija
(balsavimo teises įgijusio ar netekusio asmens vardas, pavard÷ arba bendrov÷s pavadinimas)
4.
_________________________________-____________________________________________
(akcininko vardas, pavard÷ arba pavadinimas, jei skiriasi nuo 3 punkte nurodyto
asmens)
5. Sandorio data (įrašyti) ir

2008.04.01

deklaruojamos ribos peržengimo data (įrašyti, jei skiriasi) 2008.04.04
6. Deklaruojama peržengimo riba (įrašyti)

5%

7. Pateikiami duomenys
-------------------------------------------------------------------------------| Akcijų suteikiamos balsavimo teis÷s
|
-------------------------------------------------------------------------------| Akcijų | Iki balsavimo | Turimų akcijų ir balsavimo teisių kiekis
| klas÷, | teisių netekimo | deklaruojamos ribos peržengimo dieną
| ISIN | tur÷tų akcijų ir |
|
| kodas | balsavimo teisių |
|
|
| kiekis
|
|
-------------------------------------------------------------------------------|
| akcijų | balsav | akcij | balsavimo
| balsavimo teisių |
|
| kiekis | imo | ų | teisių kiekis | kiekis (%)
|
|
| (vnt.) | teisių | kieki | (vnt.)
|
|
|
|
| kiekis | s |
|
|
|
|
| (vnt) | (vnt. |
|
|
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|
|
|
|) |
|
|
-------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| tiesi | tiesi | netiesi | tiesiogia | neties |
|
|
|
| ogiai | ogiai | ogiai | i
| iogiai |
-------------------------------------------------------------------------------| LT0000109 | 1365999 | 5.73% | 96599 | 96599 | | 4.05% | | 274
|
|
|9 |9 |
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| Iš | 96599 | 96599 | | 4.05% | - |
|
|
| viso | 9 | 9 |
|
|
|
|
|
| (A) |
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------

|

-------------------------------------------------------------------------------| Duomenys apie vertybinius popierius, kurie pagal formalų susitarimą jų
| savininkui pareiškus iniciatyvą suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų |
| emitento akcijų
|
-------------------------------------------------------------------------------| Vertybinių | Vertybinių | Vertybinių | Balsavimo | Balsavimo |
| popierių | popierių
| popierių | teisių
| teisių
|
| pavadinimas | galiojimo | suteikiamų | kiekis, kuris | kiekis, kuris |
|
| terminas
| teisių
| būtų įgyjamas | būtų įgyjamas |
|
|
| konvertavimo | pasinaudojus | pasinaudojus |
|
|
| ir (arba) | vertybinių | vertybinių |
|
|
| pasinaudojimo | popierių
| popierių |
|
|
| datos
| suteikiamomis | suteikiamomis |
|
|
|
| teis÷mis
| teis÷mis (%) |
|
|
|
| (vnt.)
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| Iš viso (B) | ||
--------------------------------------------------------------------------------

|

-------------------------------------------------------------------------------| Bendras balsavimo teisių kiekis (A+B)
|
-------------------------------------------------------------------------------|
| Balsavimo teisių kiekis | Balsavimo teisių kiekis |
|
| (vnt.)
| (%)
|
-------------------------------------------------------------------------------| Iš viso
| 965999
| 4.05%
|
-------------------------------------------------------------------------------8.____________________________-_________________________________________________
_
(kontroliuojamų įmonių, per kurias faktiškai valdomos balsavimo teis÷s ir (arba) vertybiniai popieriai, kurie
pagal formalų susitarimą jų savininkui pareiškus iniciatyvą suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų emitento
akcijų, grandin÷l÷ (pildoma, jei yra))
9. Balsavimo pagal įgaliojimą atveju: Įgaliotiniui ______________-______________
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įgaliojimu
(įgaliotinio vardas, pavard÷)
suteikta teis÷ balsuoti savo nuožiūra _________-_____________ pasibaigia
___________-______
balsavimo teisių kiekis (vnt., %)
(data)
10. * Konvertuojamų obligacijų savininkams pareiškus pageidavimą 2009.04.06 konvertuoti turimas
obligacijas į paprastąsias vardines akcijas, bendras išleistų akcijų skaičius pasikeistų, tod÷l nurodomas
ateityje galimas tur÷ti balsų kiekis procentais gali pasikeisti.
2008 m. balandžio 17 d. Bendrov÷s valdybos nutarimu nutarta papildyti 2008 m. balandžio 25 d. eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir pasiūlyti susirinkimo sprendimų projektus.
I.
Papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę klausimu „Bendrov÷s valdybos
nario rinkimas“. Papildyta ir patikslinta darbotvark÷:
1. AB“Snaig÷“ metinis pranešimas apie bendrov÷s veiklą 2007 metais.
2. Auditoriaus išvada apie 2007 metų bendrov÷s finansinę atskaitomybę
3. 2007 metų bendrov÷s metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimas
4. 2007 metų pelno(nuostolio) paskirstymas
5. D÷l savų akcijų pirkimo
6. Bendrov÷s valdybos nario rinkimas.
II. Siūlomi susirinkimo sprendimų projektai:
1. AB „Snaig÷“ metinis pranešimas apie bendrov÷s veiklą 2007 metais. Siūloma: Patvirtinti metinį
pranešimą apie bendrov÷s veiklą 2007 metais.
2. Auditoriaus išvada apie 2007 metų bendrov÷s finansinę atskaitomybę. Siūloma: Rekomenduoti
akcininkams atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant d÷l bendrov÷s metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s.
3. 2007 metų bendrov÷s metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimas. Siūloma: Patvirtinti 2007 metų
bendrov÷s finansinę atskaitomybę.
4. 2007 metų pelno(nuostolio) paskirstymas.
Siūloma: Patvirtinti pelno paskirstymą.
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 59 080 280 Lt (17 110 832 EUR).
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis) - 2 975 738 Lt (-861 833 EUR).
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje - 56 104 542 Lt (16 248 998(EUR).
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
0 Lt (0 EUR)
Pervedimai iš rezervų 34 087 600 Lt (9 872 451 EUR).
Paskirstytinas pelnas 90 192 142 Lt (26 121 450 EUR).
Pelno paskirstymas:
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 4 512 300 Lt (1 306 852 EUR).
iš jų: paramai, labdarai 0 Lt (0 EUR),
socialin÷ms ir kultūrin÷ms reikm÷ms 0 Lt (0 EUR),
Pelno dalis, paskirta dividendams išmok÷ti - 0 Lt (0 EUR).
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmok÷ti - 0 Lt (0 EUR).
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms 4 512 300 Lt (1 306 852 EUR).
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje – 85 679 842 Lt (24 814 597 EUR).
5. D÷l savų akcijų pirkimo.
Siūloma: Savų akcijų nepirkti.
6. Bendrov÷s valdybos nario rinkimas.
Siūloma : Bendrov÷s valdybos nariu likusiam Bendrov÷s valdybos įgaliojimų laikui išrinkti Robertą
Beržinską.
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2008 m. balandžio 22 d. Pateikiame 2007 m. konsoliduotą finansinę atskaitomybę, auditoriaus išvadą,
atsakingų asmenų patvirtinimą ir patikslintą konsoliduotą metinį pranešimą.
2008 m. balandžio 25 d. Visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs 2008 m. balandžio 25 d. nutar÷:
1. Patvirtinti metinį pranešimą apie bendrov÷s veiklą 2007 metais.
2. Atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant d÷l bendrov÷s metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s.
3. Patvirtinti 2007 metų bendrov÷s finansinę atskaitomybę.
4. Patvirtinti pelno paskirstymą.
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 59 198 280 Lt (17 145 007 EUR).
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis) - 3 093 738 Lt (-896 009 EUR).
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje 56 104 542 Lt (16 248 998 EUR).
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
0 Lt (0 EUR)
Pervedimai iš rezervų 34 087 600 Lt (9 872 451 EUR).
Paskirstytinas pelnas 90 192 142 Lt (26 121 450 EUR).
Pelno paskirstymas:
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 4 512 300 Lt (1 306 852 EUR).
iš jų: paramai, labdarai 0 Lt (0 EUR),
socialin÷ms ir kultūrin÷ms reikm÷ms 0 Lt (0 EUR),
Pelno dalis, paskirta dividendams išmok÷ti 0 Lt (0 EUR).
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmok÷ti 0 Lt (0 EUR).
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms 4 512 300 Lt (1 306 852 EUR).
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje 85 679 842 Lt (24 814 597 EUR).
5. Nutarta savų akcijų nepirkti.
6. Nutarta bendrov÷s valdybos nariu likusiam Bendrov÷s valdybos įgaliojimų laikui išrinkti Robertą
Beržinską.
2008 m. geguž÷s 13 d. 2008 m. geguž÷s 12 d. AB „Snaig÷“ valdyba pri÷m÷ sprendimą 2008 m. birželio
16d. 10.00 val. Alytuje, Pramon÷s g. 6, bendrov÷s pos÷džių sal÷je sušaukti neeilinį visuotinį AB „Snaig÷“
(kodas 249664610) akcininkų susirinkimą. Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50
min. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos
dienos (2008 m. birželio 9 d.) pabaigoje buvę Bendrov÷s akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys,
arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teis÷s perleidimo sutartis. Atvykstantiems į susirinkimą tur÷ti
asmens tapatybę liudijantį dokumentą.Akcininko įgaliotiems atstovams privalu tur÷ti teis÷s aktų nustatyta
tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Susirinkimo darbotvark÷:
1)
Įstatinio kapitalo padidinimas;
2)
Bendrov÷s įstatų pakeitimas;
3)
Įgaliojimų suteikimas.
Siūlomi susirinkimo sprendimų projektai:
1)
Įstatinio kapitalo padidinimas
Padidinti Bendrov÷s įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 000 000,- Lt (keturių milijonų litų) suma nuo 23
827 365,- Lt (dvidešimt trijų milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt
penkių litų) iki 27 827 365,- Lt (dvidešimt septynių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių
trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų), išleidžiant 4 000 000 (keturis milijonus) paprastųjų vardinių 1,- Lt
(vieno lito) nominalios vert÷s akcijų emisiją.
Akcijų emisijos kaina - 2,50 Lt (du litai penkiasdešimt centų).
Bendra akcijų emisijos suma lygi 10 000 000,- Lt (dešimčiai milijonų litų).
Akcijos turi būti pasirašytos ir visiškai apmok÷tos ne v÷liau kaip 2008 m. liepos 04 d.
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Bendrov÷s akcininkai turi teisę įsigyti išleidžiamų akcijų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei
akcijų, kurios jiems nuosavyb÷s teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo
juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti
akcijų dienos. Pasibaigus šiam terminui, iki 2008 m. liepos 04 d. (imtinai) įsigyti išleidžiamų akcijų turi
teisę ir visi kiti asmenys. Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis
kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Bendrov÷s valdyba Bendrov÷s
įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus
juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašyta daugiau
akcijų negu yra numatyta jų išleisti, jos pirmiausiai bus skirstomos Bendrov÷s akcininkams proporcingai
nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavyb÷s teise priklaus÷
Susirinkimo, pri÷musio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną. Jeigu n÷ vienas
Bendrov÷s akcininkas nepasirašytų akcijų arba visi kartu pasirašytų jų mažiau negu yra išleidžiama, likusios
akcijos kitiems asmenims skirstomos proporcingai pasirašytam akcijų skaičiui.
2)
Bendrov÷s įstatų pakeitimas
Pakeisti Bendrov÷s įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją. Įstatai keičiami d÷l Bendrov÷s įstatinio kapitalo
padidinimo.
3)
Įgaliojimų suteikimas
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrov÷s generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrov÷s
įstatus ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu šiame protokole nenumatyta kitaip, taip
pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
2008 m. geguž÷s 20 d. Papildomai pateikiame AB "Snaige" audituotą finansinę atskaitomybę ir naujai
peržiūr÷tą audito išvadą d÷l metinio pranešimo.
2008 m. geguž÷s 30 d. Pateikiamos konsoliduotos neaudituotos 2008 m. I ketvirčio finansin÷s ataskaitos.
AB „Snaig÷“ apyvarta išaugo 7 proc.
AB “Snaig÷“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2008 metų I ketvirtį pasiek÷ 78 mln. Lt apyvartą,
t.y. 5,4 mln. Lt daugiau negu praeitais metais, kai buvo pasiekta 72,6 mln.Lt neaudituota konsoliduota
apyvarta.
Pasak AB „Snaig÷“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, svarbiausia 2008 metų I ketvirčio
konsoliduotos apyvartos augimo priežastis yra augę pardavimai Rusijoje. „Pardavimai Rusijoje s÷kmingai
auga nuo 2006 m. paskutinio ketvirčio, o per 2008 pirmuosius tris m÷nesius šaldytuvų pardav÷me 40 proc.
daugiau nei per tą patį laikotarpį praeitais metais, - teig÷ G. Čeika.
Įmon÷ 2008 metų pirmą ketvirtį patyr÷ 7,9 mln neaudituotą konsoliduotą nuostolį. Pasak generalinio
direktoriaus G.Čeikos, didžioji šio nuostolio dalis gauta iš AB Snaig÷ valdomos Kaliningrado gamyklos
Rusijoje, kur n÷ra veikiančių finansinių instrumentų, leidžiančių apsidrausti nuo patiriamų nuostolių d÷l
valiutų svyravimo, ir pagrindinių žaliavų brangimo.
Nepaisant patirto nuostolio, įmon÷s vadovas mato teigiamus pokyčius įmon÷s veikloje: lyginant su ketvirtu
2007 m. ketvirčiu, neaudituotas konsoliduotas nuostolis sumaž÷jo 3,4 mln. Lt., o neaudituotas konsoliduotas
EBITDA nuostolis sumaž÷jo nuo 5,5 mln. iki 1,2 mln. Lt.
„Nors įmon÷s veikla viešai vertinama gana skeptiškai, tačiau po truputį ger÷jantys įmon÷s rezultatai leidžia
toliau tik÷tis, kad šie metai bus daug geresni nei 2007, - teigia G. Čeika.
2008 m. birželio 16 d. AB „Snaig÷“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. birželio 16 d.,
priimti sprendimai:
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1)
Įstatinio kapitalo padidinimas
Padidinti Bendrov÷s įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 000 000,- Lt (keturių milijonų litų) suma nuo 23
827 365,- Lt (dvidešimt trijų milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt
penkių litų) iki 27 827 365,- Lt (dvidešimt septynių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių
trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų), išleidžiant 4 000 000 (keturis milijonus) paprastųjų vardinių 1,- Lt
(vieno lito) nominalios vert÷s akcijų emisiją.
Akcijų emisijos kaina - 2,50 Lt (du litai penkiasdešimt centų).
Bendra akcijų emisijos suma lygi 10 000 000,- Lt (dešimčiai milijonų litų).
Akcijos turi būti pasirašytos ir visiškai apmok÷tos ne v÷liau kaip 2008 m. liepos 04 d.
Bendrov÷s akcininkai turi teisę įsigyti išleidžiamų akcijų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei
akcijų, kurios jiems nuosavyb÷s teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo
juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti
akcijų dienos. Pasibaigus šiam terminui, iki 2008 m. liepos 04 d. (imtinai) įsigyti išleidžiamų akcijų turi
teisę ir visi kiti asmenys.
Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas
pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Bendrov÷s valdyba Bendrov÷s įstatuose turi
atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų
registro tvarkytojui.
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašyta daugiau akcijų negu yra numatyta jų išleisti, jos
pirmiausiai bus skirstomos Bendrov÷s akcininkams proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems
nuosavyb÷s teise priklaus÷ Susirinkimo, pri÷musio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais,
dieną. Jeigu n÷ vienas Bendrov÷s akcininkas nepasirašytų akcijų arba visi kartu pasirašytų jų mažiau negu
yra išleidžiama, likusios akcijos kitiems asmenims skirstomos proporcingai pasirašytam akcijų skaičiui.
2)
Bendrov÷s įstatų pakeitimas
Pakeisti Bendrov÷s įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją. Įstatai keičiami d÷l Bendrov÷s įstatinio kapitalo
padidinimo.
3)
Įgaliojimų suteikimas
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrov÷s generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrov÷s
įstatus ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu šiame protokole nenumatyta kitaip, taip
pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
2008 m. birželio 20 d. 2008 m. birželio 19 d. AB „Snaig÷“ valdyba pri÷m÷ sprendimą 2008 m. liepos 21 d.
10.00 val. Alytuje, Pramon÷s g. 6, bendrov÷s pos÷džių sal÷je sušaukti neeilinį visuotinį AB „Snaig÷“ (kodas
249664610) akcininkų susirinkimą. Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50 min.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos
(2008 m. liepos 14 d.) pabaigoje buvę Bendrov÷s akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba
asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teis÷s perleidimo sutartis.
Atvykstantiems į susirinkimą tur÷ti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.
Akcininko įgaliotiems atstovams privalu tur÷ti teis÷s aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Susirinkimo darbotvark÷:
1)
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų atšaukimas;
2)
Įstatinio kapitalo padidinimas;
3)
Bendrov÷s įstatų pakeitimas;
4)
Įgaliojimų suteikimas.
Siūlomi susirinkimo sprendimų projektai:
1)
Akcininkų susirinkimo sprendimų atšaukimas;
Pilnai atšaukti visus 2008 m. birželio 16 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus
d÷l įstatinio kapitalo didinimo.
2)
Įstatinio kapitalo padidinimas
Padidinti Bendrov÷s įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 000 000,- Lt (keturių milijonų litų) suma nuo 23
827 365,- Lt (dvidešimt trijų milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt
penkių litų) iki 27 827 365,- Lt (dvidešimt septynių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių
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trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų), išleidžiant 4 000 000 (keturis milijonus) paprastųjų vardinių 1,- Lt
(vieno lito) nominalios vert÷s akcijų emisiją.
Akcijų emisijos kaina - 2,50 Lt (du litai penkiasdešimt centų).
Bendra akcijų emisijos suma lygi 10 000 000,- Lt (dešimčiai milijonų litų).
Akcijos turi būti pasirašytos ir visiškai apmok÷tos ne v÷liau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo
prospekto patvirtinimo arba juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą
pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos, priklausomai nuo to, kuri diena yra v÷lesn÷.
Bendrov÷s akcininkai turi teisę įsigyti išleidžiamų akcijų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei
akcijų, kurios jiems nuosavyb÷s teise priklauso šio Susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje, per 14
(keturiolika) dienų nuo prospekto patvirtinimo arba juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo
apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos, priklausomai nuo to, kuri diena yra
v÷lesn÷. Pasibaigus šiam terminui, įsigyti išleidžiamų akcijų turi teisę ir visi kiti asmenys.
Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas
pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Bendrov÷s valdyba Bendrov÷s įstatuose turi
atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų
registro tvarkytojui.
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašyta daugiau akcijų negu yra numatyta jų išleisti, jos
pirmiausiai bus skirstomos Bendrov÷s akcininkams proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems
nuosavyb÷s teise priklaus÷
Susirinkimo, pri÷musio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną. Jeigu n÷ vienas
Bendrov÷s akcininkas nepasirašytų akcijų arba visi kartu pasirašytų jų mažiau negu yra išleidžiama, likusios
akcijos kitiems asmenims skirstomos proporcingai pasirašytam akcijų skaičiui.
3)
Bendrov÷s įstatų pakeitimas
Pakeisti Bendrov÷s įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją. Įstatai keičiami d÷l Bendrov÷s įstatinio kapitalo
padidinimo.
4)
Įgaliojimų suteikimas
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrov÷s generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrov÷s
įstatus ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu šiame protokole nenumatyta kitaip, taip
pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimųįgyvendinimu.
2008 m. liepos 2 d. 2008 m. liepos 1 d. AB „Snaig÷“ valdyba pri÷m÷ šiuos sprendimus:
1. Siekiant sustiprinti dukterin÷s įmon÷s OOO „Techprominvest“ (Kaliningradas,RF) nuosavo kapitalo bazę
nuspręsta padidinti OOO „Techprominvest“ įstatinį kapitalą, kapitalizuojant 22 440 596,25 Lt skolą už
Akcin÷s bendrov÷s „Snaig÷“parduotą OOO „Techprominvest“ ilgalaikį turtą (įrengimus) ir Akcin÷s
bendrov÷s „Snaig÷“ OOO „Techprominvest“ suteiktas paskolas - 32 757 324,75 Lt sumai. Iš viso
kapitalizuojamų įsipareigojimų suma lygi 55 197 921(penkiasdešimt penki milijonai vienas šimtas
devyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt vienas )Lt.
2. Nuspręsta suteikti įgaliojimus, su teise perįgalioti, bendrov÷s generaliniam direktoriui Gediminui Čeikai,
pasirašyti visus dokumentus, susijusius su AB“Snaig÷“-vienintelio akcininko sprendimu didinti OOO
„Techprominvest“ įstatinį kapitalą.
2008 m. liepos 10 d. AB „Snaig÷“ valdybos sprendimu nutarta papildyti 2008 m. liepos 21 d. įvyksiančio
neeilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę klausimu „Audito įmon÷s rinkimas“. Nutarimo projektas valdyba siūlo pritarti sutarties sudarymui su UAB „Ernst &Young Baltic“ d÷l 2008-2009 m. AB „Snaig÷“
metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s ir konsoliduotos atskaitomyb÷s auditavimo.
2008 m. liepos 21 d. AB „Snaig÷“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. liepos 21 d.,
priimti sprendimai:
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1)
Akcininkų susirinkimo sprendimų atšaukimas;
Pilnai atšaukti visus 2008 m. birželio 16 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus
d÷l įstatinio kapitalo didinimo.
2)
Įstatinio kapitalo padidinimas
Padidinti Bendrov÷s įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 000 000,- Lt (keturių milijonų litų) suma nuo 23
827 365,- Lt (dvidešimt trijų milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt
penkių litų) iki 27 827 365,- Lt (dvidešimt septynių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių
trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų), išleidžiant 4 000 000 (keturis milijonus) paprastųjų vardinių 1,- Lt
(vieno lito) nominalios
vert÷s akcijų emisiją.
Akcijų emisijos kaina - 2,50 Lt (du litai penkiasdešimt centų).
Bendra akcijų emisijos suma lygi 10 000 000,- Lt (dešimčiai milijonų litų).
Akcijos turi būti pasirašytos ir visiškai apmok÷tos ne v÷liau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo
prospekto patvirtinimo arba juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą
pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos, priklausomai nuo to, kuri diena yra v÷lesn÷. Bendrov÷s
akcininkai turi teisę įsigyti išleidžiamų akcijų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios
jiems nuosavyb÷s teise priklauso šio Susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje, per 14 (keturiolika)
dienų nuo prospekto patvirtinimo arba juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie
pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos, priklausomai nuo to, kuri diena yra v÷lesn÷.
Pasibaigus šiam terminui, įsigyti išleidžiamų akcijų turi teisę ir visi kiti asmenys.
Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas
pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Bendrov÷s valdyba Bendrov÷s įstatuose turi
atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų
registro tvarkytojui.
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašyta daugiau akcijų negu yra numatyta jų išleisti, jos
pirmiausiai bus skirstomos Bendrov÷s akcininkams proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems
nuosavyb÷s teise priklaus÷ Susirinkimo, pri÷musio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais,
dieną. Jeigu n÷ vienas Bendrov÷s akcininkas nepasirašytų akcijų arba visi kartu pasirašytų jų mažiau negu
yra išleidžiama, likusios akcijos kitiems asmenims skirstomos proporcingai pasirašytam akcijų skaičiui.
3)
Bendrov÷s įstatų pakeitimas
Pakeisti Bendrov÷s įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją. Įstatai keičiami d÷l Bendrov÷s įstatinio kapitalo
padidinimo.
4)
Įgaliojimų suteikimas
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrov÷s generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrov÷s
įstatus ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu šiame protokole nenumatyta kitaip, taip
pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
5)
Audito įmon÷s rinkimas
Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ bendrov÷s auditoriumi (2008-2009 m. AB „Snaig÷“ metin÷s
finansin÷s atskaitomyb÷s ir konsoliduotos atskaitomyb÷s auditavimui) ir nustatyti 263 000 litų (dviejų šimtų
šešiasdešimt trijų tūkstančių litų), neįskaitant PVM, apmok÷jimą už audito paslaugas. Įgalioti bendrov÷s
generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, kitas sutarties sąlygas nustatant
savarankiškai.
2008 m. rugpjūčio 8 d. Vertybinių popierių komisija 2008 m. rugpjūčio 7 d. patvirtino 4 000 000
paprastųjų vardinių AB „Snaig÷“ akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į Vilniaus vertybinių popierių biržos
Oficialųjį prekybos sąrašą prospektą (žr. Prisegtą bylą).
Pagrindin÷ informacija apie išleidžiamas akcijas:
•
Vertybinių popierių pavadinimas: Paprastosios vardin÷s AB „Snaig÷“ akcijos
•
Išleidžiamų akcijų skaičius: 4 000 000 vnt.V
•
Vienos akcijos įsigijimo kaina: 2,5 Lt.
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•
•
•

Nominali visos emisijos vert÷: 4 000 000 Lt.
Platinimo laikotarpis: 2008 m. rugpjūčio 8 d. - 2008 m. rugpjūčio 27 d.
Platinimas akcininkams pagal pirmumo teisę: 2008 m. rugpjūčio 8d. - 2008 m. rugpjūčio 21 d.

AB „Snaig÷“ akcininkai turi pirmumo teisę įsigyti platinamų akcijų per pirmąsias 14 platinimo dienų (2008
m. rugpjūčio 8 d. - 2008 rugpjūčio 21 d. imtinai) proporcingai pagal 2008 m. liepos 21 d. visuotinio
akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (2008 m. rugpjūčio 4 d.) tur÷tas AB „Snaig÷“
akcijas. Likusiu platinimo laikotarpiu (2008 m. rugpjūčio 22 d. - 2008 m. rugpjūčio 28 d.) įsigyti akcijų
tur÷s teisę ir likę investuotojai.
Investuotojai kviečiami užpildyti paraiškas įsigyti akcijas Akcijų platinimo metu UAB FMĮ „Orion
Securities“, A.Tum÷no g.4B (9 aukštas), LT - 01109, Vilnius darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30.
2008 m. rugpjūčio 14 d. AB “Snaig÷“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2008 metų I pusmetį
pasiek÷ 169 mln. Lt (49 mln. Eur) apyvartą, t.y. 6 proc. mažiau negu praeitais metais, kai buvo pasiekta
180,4 mln. Lt (52.25 mln. Eur) neaudituota konsoliduota apyvarta.
Pasak AB „Snaig÷“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, 2008 metų I pusmečio neaudituotos
konsoliduotos apyvartos smukimą įtakojo ekonomikos l÷t÷jimas kai kuriose strategin÷se bendrov÷s
pardavimo rinkose. ”Visą pirmą pusmetį tiek mes, tiek mūsų klientai jaut÷me pasikeitusius vartotojų
įpročius: did÷jant infliacijai ir ekonominiam nestabilumui, dažnas vartotojas atsisako ir atideda stambaus
buitinio prietaiso pirkimą geresniems laikams“, - teigia G. Čeika. Pardavimo l÷t÷jimo AB „Snaig÷“ išveng÷
kai kuriose Vakarų Europos šalyse bei Rusijoje. Rusijos rinkoje bendrov÷s apyvarta did÷jo 6 proc. Įmon÷
2008 metų pirmą pusmetį patyr÷ 8,6 mln. Lt (2.5 mln. Eur) neaudituoto konsoliduoto grynojo nuostolio.
Pasak generalinio direktoriaus G.Čeikos, I pusmečio nuostolį įtakojo ne tik smukę pardavimai, bet ir
kilusios žaliavų kainos bei brangusios paskolos apyvartin÷ms l÷šoms. Taip pat bendrov÷ patyr÷ nuostolį d÷l
svyruojančio dolerio kurso. Šis nuostolis gautas iš AB Snaig÷ valdomos Kaliningrado gamyklos Rusijoje,
kur n÷ra veikiančių finansinių instrumentų, leidžiančių apsidrausti nuo patiriamų nuostolių d÷l valiutų
svyravimo. Praeitais metais I pusmetį bendrov÷ patyr÷ 1,26 mln. Lt (0.36 mln. Eur) nuostolį.
Konsoliduotais neaudituotais duomenimis AB ”Snaig÷” 2008 m. I pusmečio EBITDA sudar÷ 4,4 mln. Lt
(1.3 mln. Eur), o 2007 m. I pusmetį sudar÷ 11 mln. Lt (3.2 mln. Eur) ”Per šių metų II ketvirtį pasiek÷me
1,6 karto didesnę EBITDA nei per I ketvirtį. Tai rodo teigiamus postūmius tiesiogin÷je bendrov÷s
veikloje”,- teig÷ Gediminas Čeika.
16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai
Vykdomas teismo procesas d÷l gaisro Prancūzijoje, kur įtariama, kad gaisro suk÷l÷jas buvo šaldytuvas,
pagamintas AB“Snaig÷“. Apytiksl÷ ieškinio suma gali siekti apie 118 000 euru.
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