
 
 

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“  
2019 m. balandžio 26 d.  

eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS 

 
Puslapis 1 iš 3 

 

 
 
 
 
Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) – .................................. 
 
Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) – ................................. 
 
Akcijų ir balsų skaičius – ........................................... 
 
 
 
Susirinkimo darbotvarkė: 
 

1. Supažindinimas su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu 2018 m. metiniu pranešimu 

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“    

finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą 

3. Konsoliduoto ir bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas 

4. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo 

5. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimo ir naujos įstatų 

redakcijos tvirtinimo 

6. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ savų akcijų supirkimo 

7. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB      

SEB bankas pakeitimo tvirtinimo 

 
Prašome apibrėžt i  apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“. 
 

Sprendimų projektai: 

1. Supažindinimas su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu 2018 m. metiniu 
pranešimu 

Akcininkai supažindinami su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu 2018 m. metiniu 

pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas). 

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“    
finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą 

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 

finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas 

nepriimamas). 

3. Konsoliduoto ir bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas 

Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinius. UŽ PRIEŠ 

 

 

 

 

 

 

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje 
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eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS 

 
Puslapis 2 iš 3 

 

Atkelta iš ankstesnio puslapio 

4. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo 

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip: 

Straipsniai (tūkst. EUR) 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – 
ataskaitinių finansinių metų pradžioje 

6 415 

Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – 
pelnas (nuostoliai) 

3 372 

Pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas 
ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 

- 

Pervedimai iš rezervų - 

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - 

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 9 787 

Pelno paskirstymas: (2 583) 

- į įstatymo numatytus rezervus (169) 

- į rezervą savoms akcijoms įsigyti (704) 

- į kitus rezervus - 

- dividendai* (1 710) 

- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti 
tikslai 

- 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – 
finansinių metų pabaigoje 

7 204 

*Skiriama 0,13 EUR vienai akcijai 

UŽ PRIEŠ 

5. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimo ir naujos įstatų 
redakcijos tvirtinimo 

1.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir Lietuvos 

Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymais, patvirtinti SUTNTIB 

„INVL Baltic Real Estate“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų 

tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo). 

2. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų 

įstatymo 76 str. 5 d. nuostatos leidžia uždarojo tipo investicinės bendrovės įstatų 

pakeitimus ar papildymus registruoti Juridinių asmenų registre tik po to, kai jiems 

pritaria priežiūros institucija, pavesti valdymo įmonei teisės aktų nustatyta tvarka 

kreiptis į Lietuvos banką dėl pritarimo bendrovės įstatų pakeitimams. Tuo atveju, 

jeigu Lietuvos bankas nepritartų daliai bendrovės įstatų pakeitimų, pavesti 

valdymo įmonei patikslinti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 

patvirtintą bendrovės įstatų redakciją, paliekant galioti senos redakcijos įstatų 

nuostatas, kurių pakeitimui nebuvo gautas Lietuvos banko pritarimas ir naujos 

redakcijos nuostatas, kurioms Lietuvos banko pritarimas buvo gautas. 

3. Įgalioti UAB „INVL Asset Management“ Nekilnojamojo turto fondo valdytoją 

Vytautą Bakšinską pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją arba valdymo 

įmonės patikslintą įstatų redakciją. 

UŽ PRIEŠ 

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje 
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Atkelta iš ankstesnio puslapio 

 

6. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ savų akcijų supirkimo 

Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus 4 darbotvarkės 

klausimu, suteikti teisę valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“, 

panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti SUTNTIB 

„INVL Baltic Real Estate“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis: 

1. akcijų įsigijimo tikslas – diskonto tarp grynųjų aktyvų vertės ir SUTNTIB „INVL 

Baltic Real Estate“ akcijų kainos biržoje mažinimas bei galimybės parduoti savo 

akcijas akcininkams suteikimas; 

2. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius negali būti didesnis kaip 1/10 

Bendrovės įstatinio kapitalo arba 1 315 000 vnt. akcijų; 

3. terminas, per kurį SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ gali įsigyti savas akcijas 

– 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos; 

4. maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo 

kaina – paskutinė paskelbta SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų 

vertė vienai akcijai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras; 

5. savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – SUTNTIB „INVL 

Baltic Real Estate“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo 

sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdymo įmonės sprendimu parduodamos 

su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo 

tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų; 

6. Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus 

dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų 

akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir 

laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir 

pardavimu susijusius veiksmus. 

UŽ PRIEŠ 

7. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų 
sutarties su AB SEB bankas pakeitimo tvirtinimo 

 

Atsižvelgiant į tai, jog nustatomas aiškesnis depozitoriumo paslaugų teikėjo ir 

valdymo įmonės susitarimas dėl su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo 

prevencija susijusių funkcijų pasidalinimo, patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real 

Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimą. 

UŽ PRIEŠ 

 
 

 
(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)          (parašas) 
 
Data 2019 m. __________ mėn. ____ d. 


