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PKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO  

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS 

AKCININKO DUOMENYS  

 

Akcininko vardas, pavardė / pavadinimas: 

_____________________________________________________________________________ 

Akcininko asmens kodas / juridinio asmens kodas: 

_____________________________________________________________________________ 

Akcijų skaičius: 

_____________________________________________________________________________ 
 

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS 
 

Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“ arba paryškinti 
tekstą, kurį pasirenkate, arba išbraukti tekstą su kuriuo nesutinkate ir palikti tik variantą, kurį 
pasirenkate:  „UŽ“ ar „PRIEŠ“ 
 

Eil. 
Nr. 

Klausimai Sprendimų projektai Akcininko balsavimas 

1. Dėl FM AB Macte 
Invest 2021 m. metinių 
finansinių ataskaitų 
rinkinio tvirtinimo 

1.1. Patvirtinti FM AB Macte Invest 2021 m. audituotą 
metinių finansinių ataskaitų rinkinį 

„UŽ“ „PRIEŠ“ 

2. Dėl 2021 metų FM AB 
Macte Invest pelno 
(nuostolių) paskirstymo 

2.1. Paskirstyti 2021 metų FM AB Macte Invest pelną 
(nuostolius) 

„UŽ“ „PRIEŠ“ 

3. Dėl FM AB Macte 
Invest auditoriaus ar 
audito įmonės metinių 
finansinių ataskaitų 
rinkinio auditui atlikti 
rinkimo, audito 
paslaugų apmokėjimo 
sąlygų nustatymo 

3.1. Patvirtinti siūlymą dėl FM AB Macte Invest 
auditoriaus ar audito įmonės išrinkimo ir apmokėjmo 
sąlygų nustatymo  

„UŽ“ „PRIEŠ“ 

4. Dėl FM AB Macte 
Invest valdybos nario 
rinkimo 

4.1. Patviritnti siūlymą dėl FM AB Macte Invest 
valdybos nario išrinkimo 

„UŽ“ „PRIEŠ“ 

 
Su FM AB Macte Invest pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo medžiaga, įskaitant, bet 
neapsiribojant auditoriaus išvada, finansinių ataskaitų rinkiniu, sprendimu dėl pelno (nuostolio 
paskirstymo) akcininkai gali susipažinti pateikę pasirašytą prašymą dėl susirinkimo medžiagos 
pateikimo, kuris gali būti atsiųstas el. paštu adresu: info@macteinvest.com (pasirašius kvalifikuotu 
elektroniniu parašu) arba registruotu paštu, adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius. Prašymo forma yra 
paskelbta bendrovės internetiniame puslapyje https://macteinvest.com/lt/documents. 

mailto:info@macteinvest.com
https://macteinvest.com/lt/documents


 
 

 
Užpildytą balsavimo biuletenį prašome pateikti vienu iš šių būdu: 

1. Elektroniniu paštu. Užpildytas ir kvalifikuotu el. parašu pasirašytas bendrasis balsavimo 
biuletenis siunčiamas el. paštu balsavimas@macteinvest.com iki visuotinio akcininkų 
susirinkimo; 

2. Registruotu paštu. Užpildytas ir fiziniu parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis 
pateikiamas siunčiant jį registruotu laišku adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius. 

 
Atmintinė dėl balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime iš anksto užpildant bendrąjį balsavimo 
biuletenį yra skelbiama bendrovės internetiniame puslapyje https://macteinvest.com/lt/documents. 
 
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 

mailto:balsavimas@macteinvest.com
https://macteinvest.com/lt/documents

