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Akcinės bendrovės „ROKIŠKIO SŪRIS“ 2017 m. gruodžio 13 d.  

neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
 

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS 
 
Akcininko duomenys: 
Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Akcijų skaičius: __________________ 
 
Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausan čiomis akcijomis: 
 
Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Asmens, turinčio teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis, vardas, pavardė, 
asmens kodas: 
 
___________________________________________________________________________  
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Akcijų skaičius: __________________ 
 
Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (apibrėžti apskritimu pasirinkt ą variantą): 
Eil. 
Nr. 

Darbotvarkės 
klausimai 

Nutarimų projektai Balsavimo 
rezultatai 

 
1. 

Bendrovės valdybos 
narių atšaukimas. 

Atšaukti visus Bendrovės valdybos narius: 
Antaną Kavaliauską, Darių Norkų, Antaną 
Trumpą, Dalių Trumpą ir Ramūną Vanagą. 

„UŽ“ „PRIEŠ“ 

 
2. 

Bendrovės valdybos 
narių rinkimai. 

Pateikiamas valdybos narių rinkimo biuletenis.   

 
___________________________________________________________________________ 
Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens 
antspaudas) 
Data  2017 m. ______________mėn. ____d.                          



 

 
 

 
 
 

VALDYBOS NARI Ų RINKIM Ų  

B I U L E T E N I S 

Akcijų balsų skaičius_________________________ 

Rinkimų balsų skaičius_______________________ 

Eil.Nr. Kandidato vardas, pavardė Balsų "už" skaičius 

1. Paul M Campbell   
  
   

2. Antanas Kavaliauskas       
 
   

3. Darius Norkus   
  
   

4. Antanas Trumpa       
 
   

5. Ramūnas Vanagas    
 
  

        VISO BALSŲ:   
  
   

         BALSAVIMO TVARKA: 

1. Rinkimų balsų skaičius yra lygus akcininko turimų akcijų balsų skaičiaus ir renkamų valdybos 
narių skaičiaus sandaugai. Šiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime renkami penki 
valdybos nariai. Be to, kandidatų į valdybos narius gali būti pasiūlyta tiek pat arba daugiau nei 
šiame susirinkime renkama valdybos narių.  
Turimą balsų skaičių galima atiduoti vienam kandidatui arba išdalinti keliems  kandidatams. 
 
2. Atitinkamame langelyje ties kandidato pavarde įrašomas kandidatui skirtų rinkimų balsų  
skaičius, kuris turi būti sveikas skaičius arba jei kandidatui rinkimų balsų neskirta,  
langelis pažymimas taip  

 
3. Visiems kandidatams skirtų rinkimų balsų skaičius negali būti didesnis už akcininko visų  
turimų rinkimų balsų skaičių. 

 
 


