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                     AB „Amber Grid“ 
 

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS 
2016-04-26  VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS 

              AKCININKO DUOMENYS 
 

Akcininko pavadinimas: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Akcininko kodas: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Akcijų skaičius: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
BALSAVIMAS 

 
Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“  
 

Eil. 
Nr. 

Darbotvarkės klausimas Siūlomas sprendimo projektas Akcininko valios 
išreiškimas 

1. Auditoriaus išvada apie 

AB „Amber Grid“ 2015 

m. finansines ataskaitas 

ir  AB „Amber Grid“ 2015 

m. metinį pranešimą. 

Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą 

nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2015 m. finansinių ataskaitų 

tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2015 m. metiniam pranešimui. 

 
„UŽ“ 

 
„PRIEŠ“ 
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2. Audito komiteto 
informacija. 

Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą. 
 

„UŽ“ „PRIEŠ“ 

3. AB „Amber Grid“ 2015 
m. metinis pranešimas. 

Pritarti AB „Amber Grid“ 2015 m. metiniam pranešimui.  
„UŽ“ 

 
„PRIEŠ“ 

4. AB „Amber Grid“ 2015 
m. finansinių ataskaitų 
tvirtinimas. 

Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2015 m. finansines ataskaitas. 
 

„UŽ“ „PRIEŠ“ 

5. AB „Amber Grid“ 2015 
m. pelno (nuostolių) 
paskirstymo tvirtinimas.            

Patvirtinti 2015 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama). 

 

 
„UŽ“ 

 
„PRIEŠ“ 

6. Audito įmonės rinkimas 

ir audito paslaugų 

apmokėjimo sąlygų 

nustatymas 2016 

metams. 

 

Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2016 m. 

gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės 

atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, 

parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų 

reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 15 910 eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už 

finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas. 

„UŽ“ „PRIEŠ“ 

7. Įstatų pakeitimas. 1. Patvirtinti naują įstatų redakciją (pridedama). 
2. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį asmeniškai ar per įgaliotą 
asmenį pasirašyti pakeistą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, 
susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. 

„UŽ“ „PRIEŠ“ 

8. Valdybos rinkimas. 1. Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB „Amber Grid“ įstatus iki šio eilinio visuotinio akcininkų 
susirinkimo pasibaigė  2013 m. birželio 11 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos 
valdybos kadencija, išrinkti AB „Amber Grid“ valdybą iš šių narių:  

-________________________________; 
-________________________________; 
-________________________________; 
-________________________________; 

„UŽ“ „PRIEŠ“ 
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-________________________________. 
2. Atsižvelgiant į tai, kad šiame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas 
patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją, kurioje numatyta valdybos kadencija 4 metai, 
įregistravus atitinkamus bendrovės įstatų pakeitimus, šiame visuotiniame akcininkų susirinkime 
išrinktos valdybos kadencija bus 4 metai. 
 

 

9. Audito komiteto 

panaikinimas ir Audito 

komiteto sudarymo ir 

veiklos nuostatų 

pripažinimas netekusiais 

galios. 

Atsižvelgiant į tai, kad iki šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pasibaigė 2013 m. birželio 
11 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos kadencija, kas, vadovaujantis AB 
„Amber Grid“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatais, reiškia, kad tuo pačiu metu 
pasibaigė ir Audito komiteto, kurią pasiūlė ši valdyba, kadencija, o taip pat atsižvelgiant į tai, kad 
pagal naujai patvirtintą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją AB „Amber Grid“ Audito komiteto 
funkcijas vykdys patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komitetas, nuo šiuo 
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų 
registre dienos panaikinti  AB „Amber Grid“ Audito komitetą bei laikyti netekusiais galios 2013 
m. gruodžio 11 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus AB „Amber Grid“ Audito 
komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus. 
 

 

„UŽ“ „PRIEŠ“ 

 
Pastaba: 
Įstatymų nustatyta tvarka bendrajame balsavimo biuletenyje bus nurodyti visi iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų 
sprendimų projektai, jei tokių bus gauta. 
 
______________                                 ________________________________________________________________________________________ 
     (Data)     akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, 
pareigos, parašas 
 


