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Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)
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Akcininko asmens kodas (kodas)
……………………………………………........................................................................................................................... ....
Turimų akcijų skaičius
……………………………………………...............................................................................................................................
Turimų balsų skaičius
……………………………………………............................................................................................................ ...................
Biuletenio užpildymo data
……………………………………………............................................................................................................ ...................
Prašome lentelėje apibrėžti pasirinktą variantą „UŽ“ ar „PRIEŠ“:
Organizaciniai susirinkimo klausimai (įrašyti siūlomus kandidatus arba dėti brūkšnį, jei kandidatai (jų dalis) nesiūlomi)
Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:
………………………………………………………
Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:
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Eil
Nr

Darbotvarkės
klausimas

Sprendimo projektas

Valios išraiškos
rezultatas

1.
Bendrovės akcijų
išbraukimas
iš
prekybos
reguliuojamoje
rinkoje AB Nasdaq
Vilnius
ir
Bendrovės akcijų
viešo
siūlymo
nebevykdymas

1.1. Inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas
iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB „Nasdaq Vilnius“;

UŽ

PRIEŠ

1.2. Nebesiūlyti visų Bendrovės išleistų akcijų viešai.

UŽ

PRIEŠ

1.3. Nustatyti, kad Bendrovės akcininkai, balsavę „už“ sprendimą
išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB
Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai (nebent šie
akcininkai sutars, kad minėtą prievolę už kitus akcininkus įvykdys
vienas ar keli akcininkai), taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka
pateiks Lietuvos bankui oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama
išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius,
cirkuliarą tvirtinimui ir įgyvendins nurodytą oficialų siūlymą. Šio
oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti Bendrovės akcijas turės
teisę akcininkai, sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos
AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai
priėmimo metu balsavę „prieš“ arba nebalsavę.

UŽ

PRIEŠ

1 lapas iš 3

1.4. Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos
reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius, kaina bus nustatyta
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio 1
dalies nustatyta tvarka.

2.

Įgaliojimų
Bendrovės vadovui
suteikimas

2. Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) su teise
perįgalioti kitą asmenį, Bendrovės akcininkams, balsavusiems už
sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje
rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai
(nebent šie akcininkai sutars, kad minėtą prievolę už kitus akcininkus
įvykdys vienas ar keli akcininkai), įgyvendinus oficialų siūlymą, kuriuo
siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius,
atlikti reikiamus veiksmus ir pateikti reikiamus dokumentus AB Nasdaq
Vilnius dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos šioje
reguliuojamoje rinkoje, taip pat Lietuvos bankui dėl sprendimo dėl
Bendrovės nebelaikymo emitentu priėmimo.

UŽ

PRIEŠ

UŽ

PRIEŠ

Patvirtiname, kad šį biuletenį pasirašęs AB „Žemaitijos pienas“ akcininkas yra iš anksto susipažinęs su šiame balsavimo biuletenyje
nurodyto AB „Žemaitijos pienas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame
biuletenyje, todėl gali iš anksto raštu pareikšti savo valią balsuojant eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.
Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma,
kad šį biuletenį pasirašęs akcininkas dalyvavo 2021 m. birželio 29 d. AB „Žemaitijos pienas“ neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime.
Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos, parašas:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininkas (akcininko vadovas)):

2 lapas iš 3

