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Akcinės bendrovės "Snaigė" 2021 m. vasario 11 d. neeilinio visuotinio 

akcininkų susirinkimo 

BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS 

 
Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas)  

 

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens registracijos kodas)  

 

 

Balsų skaičius  

 

DARBOTVARKĖ: 

1 darbotvarkės klausimas: Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos 

reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir Bendrovės akcijų viešo 

siūlymo nebevykdymas; 

2 darbotvarkės klausimas: Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas. 

 

 

 

11 of February 2021 "Snaigė" AB extraordinary 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. Delisting of shares of the Company from trading on the regulated 

market AB Nasdaq Vilnius and non-execution of public offering of 

shares of the Company; 

2. Authorizing the manager of the Company. 

 

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“ arba jeigu reikia įrašykite skiriamų balsų skaičių/Please 

delineate with circle the variant which you are choosing: “FOR” or  “AGAINST” or if applicable to write the quantity of votes 

 

 

Nr.  

Sprendimas  
 The decision 

BALSAVIMAS/ 

THE VOTING 

1. Darbotvarkės klausimas: 

Bendrovės akcijų išbraukimas iš 

prekybos reguliuojamoje rinkoje AB 

Nasdaq Vilnius ir Bendrovės akcijų 

viešo siūlymo nebevykdymas 

 

Sprendimas: 

1.1. Inicijuoti visų Bendrovės išleistų 

akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš 

prekybos reguliuojamoje rinkoje AB 

Nasdaq Vilnius bei nebesiūlyti jų 

viešai. 

 

The agenda question: 

Delisting of shares of the Company from 

trading on the regulated market AB 

Nasdaq Vilnius and non-execution of 

public offering of shares of the Company 

 

The decision: 

1.1. To initiate delisting of all the 

outstanding shares of the Company and 

to delist them from trading on the 

regulated market AB Nasdaq Vilnius as 

well as not to continue the public 

offering thereof. 

 

UŽ/FOR PRIEŠ/AGAINST 

1.2. Nustatyti, kad Bendrovės 

akcininkai, balsavę „už“ sprendimą 

išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos 

reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq 

Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų 

viešai, taikytinų teisės aktų nustatyta 

tvarka pateiks Lietuvos bankui 

oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama 

išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos 

AB Nasdaq Vilnius, cirkuliarą 

tvirtinimui ir už šio sprendimo 1.3 

punkte nurodytą kainą įgyvendins 

oficialų siūlymą supirkti Bendrovės 

akcijas. Bendrovės akcininkas 

SEKENORA HOLDINGS LIMITED 

įgyvendins oficialų siūlymą, kuriuo 

siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš 

prekybos AB Nasdaq Vilnius, už kitus 

šią prievolę įgijusius Bendrovės 

akcininkus, kurie neišreikš valios jo 

įgyvendinti savarankiškai. Šio 

oficialaus siūlymo galiojimo metu 

parduoti Bendrovės akcijas turės teisę, 

bet ne pareigą, visi Bendrovės 

akcininkai, išskyrus akcininkus, 

sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas 

iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir 

nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai 

priėmimo metu balsavusius „už“ tokį 

sprendimą. 

 

1.2. To establish that the Company’s 

shareholders, who voted “for” the 

decision to delist the shares of the 

Company from trading on the regulated 

market AB Nasdaq Vilnius and not to 

continue the public offering of shares of 

the Company, will under the procedure 

set by legal acts submit the circular of 

the tender offer aimed at delisting the 

shares of the Company from trading on 

AB Nasdaq Vilnius to the Bank of 

Lithuania for approval and will 

implement the indicated tender offer for 

the price, indicated in item 1.3 hereof. 

The tender offer aimed at delisting the 

shares of the Company from trading on 

AB Nasdaq Vilnius will be 

implemented by the Company’s 

shareholder  SEKENORA HOLDINGS 

LIMITED for other Company’s 

shareholders having obtained this 

obligation, which will not express their 

will to implement thereof separately. 

During the effective term of this tender 

offer, the right, but not the obligation, 

to sell the shares will be vested in all 

the shareholders of the Company, 

except for the shareholders, who voted 

“for” the decision at the time of taking 

the decision to delist the shares of the 

Company from trading on AB Nasdaq 

UŽ/FOR PRIEŠ/AGAINST 
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Vilnius and not to continue the public 

offering of the shares of the Company. 

 

1.3. Oficialaus siūlymo, kuriuo 

siekiama išbraukti akcijas iš prekybos 

reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq 

Vilnius, kaina bus nustatyta Lietuvos 

Respublikos vertybinių popierių 

įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto 

nustatyta tvarka. 

 

1.3. The price of the tender offer aimed at 

delisting the shares of the Company from 

trading on AB Nasdaq Vilnius will be set 

in accordance with item 1 of paragraph 1 

of Article 29 of the Law of the Republic 

of Lithuania on Securities. 

UŽ/FOR PRIEŠ/AGAINST 

2.  Darbotvarkės klausimas: Įgaliojimų 

Bendrovės vadovui suteikimas 

 

Sprendimas: 

Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą 

(generalinį direktorių) su teise 

perįgalioti kitą asmenį, reikiamiems 

Bendrovės akcininkams įgyvendinus 

oficialų siūlymą, kuriuo siekiama 

išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos 

AB Nasdaq Vilnius, atlikti reikiamus 

veiksmus ir pateikti reikiamus 

dokumentus AB Nasdaq Vilnius dėl 

Bendrovės akcijų išbraukimo iš 

prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje. 

 

The agenda question: Authorizing the 

manager of the Company 

 

The decision: 

To authorise and oblige the Manager of 

the Company (General Manager) with 

the right to delegate, after the relevant 

Company’s shareholders shall implement 

the tender offer aimed at delisting the 

shares of the Company from trading on 

AB Nasdaq Vilnius, to carry out 

necessary actions and to submit 

necessary documents to AB Nasdaq 

Vilnius on delisting of the shares of the 

Company from trading on this regulated 

market. 

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 ) 

 

 


