
AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ 
Juridinio asmens kodas 147146714, buveinės adresas Beržų g. Nr. 48, Panevėžys, LT-36145  

 
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS 

 

2021 m. balandžio         d. 
 
 

Pranešu, kad esu tinkamai informuotas apie 2021 m. balandžio 28 d. 10 val. šaukiamą AB 
„Panevėžio butų ūkis“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, jo darbotvarkę bei esu susipažinęs su visa 
medžiaga, kuri reikalinga susirinkimo darbotvarkės numatomų klausimų sprendimams priimti. Pranešu, kad 
įvyksiančiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti negalėsiu, todėl, susipažinęs su 
susirinkimo darbotvarke ir pateikta medžiaga, darbotvarkės klausimais balsuoju žemiau nurodytu būdu, 
pažymint atsakymą ženklu „X“:  
 

Eil. 
Nr. 

Darbotvarkės klausimas Sprendimo projektas  Balsuota: 
 

1. Susirinkimo pirmininko,  
sekretoriaus ir įgalioto 
pasirašyti susirinkimo 
protokolą rinkimo. 
 

Susirinkimo pirmininku išrinkti bendrovės direktorių 
Vidmantą Žukauską, susirinkimo sekretore Ireną 
Šalnaitienę, įgaliotu pasirašyti susirinkimo protokolą 
savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyriaus 
vedėją Jokūbą Leipų. 

„Už“ –__ 
 

„Prieš“ - ____ 
 

2. Bendrovės 2020 m. 
metinių finansinių 
ataskaitų rinkinio 
tvirtinimas 

Patvirtinti AB „Panevėžio butų ūkis“ 2020 m. metinių 
finansinių ataskaitų rinkinį. 

„Už“ –__ 
 

„Prieš“ - ____ 
 

3. Bendrovės 2020 metų 
pelno paskirstymo 
tvirtinimas 

1 variantas: 
Bendrovės siūlomas pelno paskirstymo projektas: 
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas 
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 136943 Eur; 
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 
60268 Eur; 
3) pelno ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių 
finansinių metų pelnas –   -  Eur; 
4) pervedimai iš rezervų – 7000 Eur; 
5) paskirstytasis pelnas iš viso – 204211 Eur; 
6) 2020 m. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 
–  - Eur; 
7) 2020 m. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms 
akcijoms įsigyti – - Eur; 
8) 2020 m. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 
(investicijos) –84000 Eur; 
9) 2020 m. pelno dalis, paskirta dividendams 
išmokėti – 18183  Eur; 
10) 2020 m. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms 
(tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, 
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – 12000 
Eur; 
11) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių 
metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus 
– 90028 Eur. 
2 variantas: 
Akcininko Mykolo Aniūno siūlomas pelno 
paskirstymo projektas: 
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas 
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 136943 Eur; 
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 

„Už“ –__ 
 

„Prieš“ - ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Už“ –__ 
 

„Prieš“ - ____ 
 



 
 
 
Šį bendrąjį balsavimo biuletenį užpildė 
 
 
Akcininkas ___________________________________                             _____________________________ 
                      (vardas, pavardė, gimimo metai)                                       (parašas) 
                   
 
 
 

60268 Eur; 
3) pelno ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių 
finansinių metų pelnas –   -  Eur; 
4) pervedimai iš rezervų – 7000 Eur; 
5) paskirstytasis pelnas iš viso – 204211 Eur; 
6) 2020 m. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 
–  - Eur; 
7) 2020 m. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms 
akcijoms įsigyti – -Eur; 
8) 2020 m. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 
84000 Eur; 
9) 2020 m. pelno dalis, paskirta dividendams 
išmokėti – 38183 Eur; 
10) 2020 m. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms 
(tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, 
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – 12000 
Eur; 
11) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių 
metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus 
– 70028 Eur. 

4, Auditoriaus rinkimai 
bendrovės metinių 
finansinių ataskaitų 
rinkinio auditui atlikti ir 
audito paslaugų 
apmokėjimo sąlygų 
nustatymas. 

Išrinkti UAB „Audito nauda“ (kodas 169290539) 
bendrovės 2021 metų auditoriumi (su teise pratęsti 
laikotarpį 2 kartus po vienerius metus) ir nustatyti 
3000,- Eur (be PVM) metinį atlyginimą. 

„Už“ –__ 
 

„Prieš“ - ____ 
 


