Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“
2022 m. balandžio 29 d.
visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS
Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –
Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –
Akcijų skaičius –
Balsų skaičius –
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.
2. Bendrovės 2021 m. metinio pranešimo pristatymas.
3. Bendrovės 2021 m. bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas
4. Bendrovės 2021 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
5. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Prašome apibr ė žt i apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“.
Sprendimų projektai
1. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.
Šiuo darbotvarkės klausimu nebalsuojama
2. Bendrovės 2021 m. metinio pranešimo pristatymas.
Šiuo darbotvarkės klausimu nebalsuojama
3. Bendrovės 2021 m. bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
3. Patvirtinti bendrovės 2021 m. bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas

UŽ

PRIEŠ

UŽ

PRIEŠ

4. Bendrovės 2021 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
tūkst. eurų
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje:

61 012

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)

16 962

3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių
finansinių metų pelnas (nuostoliai)

-

4) pervedimai iš rezervų

-

5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar
dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)

-

6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso

77 974

7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą

-

8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti

-

9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus

-

10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)
valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir
kitiems tikslams
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus

621

77 353

5. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
5. Į Bendrovės valdybą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:

Balsų skaičius

Vytautą Bučą
Dalių Kaziūną
Vilių Oškeliūną
Sudaryti su valdybos nariu Viliumi Oškeliūnu veiklos bendrovės valdyboje sutartį, nustatant už
darbą valdyboje 15 000 Eur metinį mokestį. Kitas sutarties sąlygas nustatyti pavedama
Bendrovės vadovui.

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2022 m. __________ mėn. ____ d.
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