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Akcinės bendrovės "Snaigė" 2021 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio 

akcininkų susirinkimo 

BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS 

 
Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas)  

 

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens registracijos kodas)  

 

Balsų skaičius  

 

DARBOTVARKĖ: 

1 darbotvarkės klausimas: 2020 m. AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis 

pranešimas;  

2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2020 m. bendrovės 

finansines ataskaitas; 

3 darbotvarkės klausimas: 2020 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio tvirtinimas; 

4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2020 m. pelno (nuostolių) 

paskirstymo tvirtinimas; 

 

 

30 of April 2021 "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 for 2020.  

2.Auditor’s conclusion on the company’s financial statements for 2020. 

 

3.Approval of the set of financial statements of the company for 2020. 

 

4.Approval of distribution of profit (loss) of  “Snaigė” AB for 2020. 

 

 

 

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 

 

 

No. Sprendimų projektas 
 The project of decision 

BALSAVIMAS/ 

THE VOTING 

1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 
2020 m. AB „Snaigė“ konsoliduotas 

metinis pranešimas;  

 SPRENDIMAS: 
 Susipažinta (išklausyta) 2020 m. AB 

„Snaigė“ konsoliduotas metinis 

pranešimas. 

Akcininkų pasirinkimu gali būti 

priimtas sprendimas dėl  pritarimo 2020 

m. atlygio ataskaitai, kuri yra metiniame 

pranešime;  

 

THE AGENDA QUESTION: 
1.Consolidated annual report of “Snaigė” 

AB on the company’s activity for 2019 

with information about the Company 

strategy and its implementation. 

THE DECISION:   

1. Taken for information the consolidated 

annual report of  “Snaigė” for 2020.  

A decision on approval the remuneration 

statement for 2020 year, which is in the 

annual report, could be taken at the 

choice of the shareholders;  

SUSIPAŽINTA/TAKEN FOR INFORMATION 

 

 

Pritarti 2020 m. atlygio ataskaitai, kuri 

yra metiniame pranešime;  

To approve the remuneration statement 

for 2020 year, which is in the annual 

report; 
UŽ / FOR PRIEŠ/AGAINST 

2. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 

2. Auditoriaus išvada apie 2020 m. 

bendrovės finansines ataskaitas. 

SPRENDIMAS: 

2. Susipažinta (išklausyta) auditoriaus 

išvada apie 2020 m. bendrovės 

finansines ataskaitas. 

THE AGENDA QUESTION: 

 2. Auditor’s conclusion on the company’s 

financial statements for 2020. 

THE DECISION:   

2.Taken for information the auditor’s 

conclusion on the company’s financial 

statements for 2020. 

SUSIPAŽINTA/TAKEN FOR INFORMATION 

 

 

3. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 
3. 2020 m. bendrovės metinių finansinių 

ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 

SPRENDIMAS: 

3.Patvirtinti 2020 m. bendrovės metinių 

finansinių ataskaitų rinkinį. 

THE AGENDA QUESTION: 
 3. Approval of the set of financial 

statements of the company for 2020. 

THE DECISION:   
3. To approve the set of financial 

statements of the company for 2020. 

UŽ / FOR PRIEŠ/AGAINST 

4. 

 

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 

4. AB „Snaigė“ 2020 m. pelno 

(nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. 

SPRENDIMAS: 

4. Patvirtinti AB „Snaigė“ 2020 m. 

pelno (nuostolio) paskirstymą: 

THE AGENDA QUESTION: 

 4. Approval of distribution of profit (loss) 

of “Snaigė” AB for 2020. 

THE DECISION:   

4. To approve the distribution of profit 

(loss) of “Snaigė” AB for 2020: 
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Straipsniai 

 

Article EUR 

     

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas 
(nuostoliai) – praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 

Non-distributed profit (loss) at the 
end of the last financial year 

 Grynasis finansinių metų rezultatas – 

pelnas (nuostoliai) 

Net result - profit (loss) of financial 

year 
 Paskirstytinas rezultatas - pelnas 

(nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 

Distributable result- profit (loss)  of 

financial year 

 
Pervedimai iš rezervų 

Transfers from reserves: 

   

– 

 tikslinės paskirties  (savų akcijų 

įsigijimui) 

For the acquisition of own shares 

 
Pervedimai iš privalomojo rezervo Transfers from mandatory reserve 

 
Paskirstytinas pelnas 

Distributable profit 

 
Pelno paskirstymas: 

Distribution of profit 
   

  –   į įstatymo numatytus rezervus 
To reserve foreseen by law 

 Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas 

(nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 

Non-distributed result - profit (loss) 

at the end of financial year 

 
 

 

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 ) 


