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Akcinės bendrovės "Snaigė" 2018 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio 
akcininkų susirinkimo 

BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS 
 

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas)  

 

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas)  

 

 

Balsų skaičius  

 

DARBOTVARKĖ: 
1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas 

apie bendrovės veiklą 2017 metais ir jame esanti informacija apie 

bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą; 
2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2017 m. bendrovės 
finansines ataskaitas; 

3 darbotvarkės klausimas: 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio tvirtinimas; 

4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2017 m. pelno (nuostolių) 
paskirstymo tvirtinimas; 

 

30 of April 2018 "Snaigė" AB ordinary shareholders meeting 
THE COMMON VOTING-PAPER 

 

 

The shareholder’s name, surname (the title)   

 

The shareholder’s personal number (identification code of juridical 

person) 

 

The quantity of vote  

 
THE AGENDA: 
1.Consolidated annual report of “Snaigė” AB on the company’s activity 

for 2017 with information about the Company strategy and its 

implementation. 

2.Auditor’s conclusion on the company’s financial statements for 2017. 

 

3.Approval of the set of financial statements of the company for 2017. 

 

4.Approval of distribution of profit (loss) of “Snaigė” AB for 2017. 

 

 

 
Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“/Please delineate with circle the variant which you are 
choosing: “FOR” or  “AGAINST” 
 

 

No. Sprendimų projektas 
 The project of decision 

BALSAVIMAS/ 
THE VOTING 

1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 

AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis 

pranešimas apie bendrovės veiklą 2017 

metais ir jame esanti informacija apie 

bendrovės veiklos strategiją ir jos 

įgyvendinimą. 
 SPRENDIMAS: 

1. Išklausyti AB „Snaigė“ konsoliduotą 
metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 
2017 metais ir jame esančią informaciją 
apie bendrovės veiklos strategiją ir jos 

įgyvendinimą. 

THE AGENDA QUESTION: 

1.Consolidated annual report of “Snaigė” AB on 

the company’s activity for 2017 with information 

about the Company strategy and its 

implementation. 

THE DECISION:   

1. Taken for information the consolidated annual 

report of “Snaigė” AB on the company’s activity 

for 2017 with information about the Company 

strategy and its implementation. 

 

IŠKLAUSYTA/TAKEN FOR 
INFORMATION 

2. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 

2. Auditoriaus išvada apie 2017 m. bendrovės 

finansines ataskaitas. 

SPRENDIMAS: 

2. Išklausyti auditoriaus išvadą apie 2017 m. 

bendrovės finansines ataskaitas. 

THE AGENDA QUESTION: 

 2. Auditor’s conclusion on the company’s financial 

statements for 2017. 

THE DECISION:   

2.Taken for information with the auditor’s 

conclusion on the company’s financial statements 

for 2017. 

IŠKLAUSYTA/TAKEN FOR 
INFORMATION 

3. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 

3. 2017 m. bendrovės metinių finansinių 
ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 

SPRENDIMAS: 

3.Patvirtinti 2017 m. bendrovės metinių 
finansinių ataskaitų rinkinį. 

THE AGENDA QUESTION: 

 3. Approval of the set of financial statements of the 

company for 2017. 

THE DECISION:   

3. To approve the set of financial statements of the 

company for 2017. 

UŽ / FOR PRIEŠ/AGAINST 

4. 

 

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 

4. AB „Snaigė“ 2017 m. pelno (nuostolių) 
paskirstymo tvirtinimas. 

SPRENDIMAS: 

4. Patvirtinti AB „Snaigė“ 2017 m. pelno 

(nuostolio) paskirstymą: 
 

THE AGENDA QUESTION: 

 4. Approval of distribution of profit (loss) of 

“Snaigė” AB for 2017. 

THE DECISION:   

4. To approve the distribution of profit (loss) of 

“Snaigė” AB for 2017: 

 
 
 

UŽ / FOR 
 
 

 

 
 
 
PRIEŠ/AGAINST 
 
 
 

 

Akcininkas/The shareholder (įgaliotas asmuo ar juridinio asmens atstovas/representative or juridical person) 

 

__________________________ ___________________ ________________ 

(Vardas, Pavardė/Name, Surname) (data/date)    (signature) 

(A.V./ S.P. Juridiniam asmeniui/for juridical person ) 


