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NEEILTNIO VISUOTINIO AKCININKU SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NT. I
Vilnius, du tflkstandiai keturioliktqirl metq vasario penkta diena

Akcines bendrovds ,,Invalda LT" (toliau gali bfti vadinama AB ,,Invalda LT" arba Bendrove)
iregistruotas istatinis kapitalas yra24.833.551 (dvide5imt keturi milijonai a5tuoni Simtai trisde5imt
trys ttikstandiai penki Simtai penkiasde5imt vienas) litas. Jis padalytas i 24.833.551 (dvide5imt
keturis milijonus a5tuonis Simtus trisdeSimt tris t[kstandius penkis Simtus penkiasde5imt vien4)
paprast4j4 varding I (vieno) lito nominalios vertes akcrj+.

Visuotinio akcininkq susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. sausio 29 d. (toliau vadinama
Apskaitos diena).

AB ,,InvaldaLToo Apskaitos dienai yra isigijusi 2.036.254 (du milijonus trisde5imt Se5is t[kstandius
du Simtus penkiasde5imt keturias) savas akcijas, kurios nesuteikia balso teises.

Bendrovds iSleistos akcijos Apskaitos dienai suteikia i5 viso 22.797.297 (dvidesimt du milijonus
septynis Simtus devyniasde5imt septynis tlkstandius du Simtus devyniasde5imt septynis) balsus.

Susirinkimas ivyko 2014 m. vasario 5 d. patalpose esandiose, adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Seimyni5kiq g. 1.

Susirinkimo pradZia- 09.00 val.

Susirinkimo pabaiga - 09.30 val.

Apie susirinkimo viet4 ir laik4 praneita 2014 m. sausio 14 dien4. Prane5imas apie Saukiam4
visuotini akcininkq susirinkimq paskelbtas vieSai Lietuvos Respublikos vertybiniq popieriq istatyme
nustatyta tvarka. Adresai interneto puslapiuose:

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureld:589530&messagel
d:729320

http ://www. invaldalt.c omlltl main/nauj ienos/esminiai_ivykiai?ID:9 1 4

Dariaus Suhio pasi[lymu iSrinkti Zemiau nurodyti asmenys:

. Susirinkimo pirmininku ir asmeniu, atsakingu uZ Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq
istatymo 22 straipsnio 2 d. numatytus veiksmus - Darius Sulnis;

o Susirinkimo sekretore - Kristina Gudauskaite.

Pirmininkas susirinkim4 informavo, kad:

1. Bendrovei pateikti 5 galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai (15.733.980 balsq), kurie
pridedami prie Sio protokolo.

2. Susirinkimui yra pateiktas 1 igaliojimas. [galiojimas atitinka jo formai keliamus teises aktq
reikalavimus ir yra galiojantis. [galiojimas pridedamas prie Sio protokolo.

3. Bendrovei nepateikta teisiq perleidimo sutardiq.

4. Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 20.424.552 akcijos, suteikiandios
20.424.552 balsus, tai yra susirinkime dalyvaujantiems akcininkams priklausandios akcijos
suteikia 89,59 proc. visq balsq.



Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo 27 straipsnio 1 dalimi
susirinkimas yra teisetas ir gali priimti sprendimus. Nustadius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis
yra viso susirinkimo metu.

Susirinkime dalyvaujantiems akcininkams yra pateikta susirinkimo darbotvarke ir sprendimq
projektai.

DARBOTVARKE:

l. Del pritarimo akcines bendroves ,,Invalda LT" atskyrimo s4lygq parengimui.

I. SVARSTYTA:

1. DOl pritarimo akcinds bendrovOs ,,Invalda LT" atskyrimo sQlygq parengimui.
Akcininkams pristatytas Sis sprendimq proj ektas:

1.1. Pritarti akcines bendroves ,,Invalda LT" atskyrimo s4lygq parengimui.

1.2. Pavesti akcines bendroves,,Invalda LT" valdybai parengti atskyrimo s4lygas, o taip pat
pasiraSyti atskyrimo s4lygq parengimui bei ivertinimui reikalingas sutartis bei atlikti kitus su
atskyrimu susijusius teises aktuose numatytus veiksmus.

Pasitlyta balsuoti Siuo darbotvarkes klausimu.

BALSAVO:

,,U2" balsavo 20.424.552 balsai (i5 jq 15.733.980 balsq balsavo i5 anksto ra5tu), ,,pri€S" - 0 balsq.
Sprendimas priimtas vienbalsiai.

NUSPR{STA:

I .1. Pritarti akcines bendroves ,,Invalda LT" atskyrimo s4lygq parengimui.

1.2. Pavesti akcines bendroves ,,Invalda LT" valdybai parengti atskyrimo s4lygas, o taip pat
pasiraSyti atskyrimo sqlygq parengimui bei ivertinimui reikalingas sutartis bei atlikti kitus su
atskyrimu susijusius teises aktuose numatytus veiksmus.

Pirmininkas klausia, ar akcininkai turi pastabq del susirinkimo pravedimo.

Pastabq nepareik5ta.

Susirinkimo pirmininkas ir
asmuo, atsakingas uZ Lietuvos Respublikos
akciniq bendroviq istatymo 22 straipsnio 2 d.

numatytus veiksmus Darius Sulnis

Susirinkimo sekretore K]istina Gudauskaite
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