____________, ___.___. 2020.
izdošanas vieta, datums

BALSOŠANAS VEIDLAPA

_____________________________________________________________________________
akcionāra vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša
dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), juridiskajām personām —
nosaukums un reģistrācijas numurs

_______________________________________________________________________________
akcionāra pārstāvja (ja tāds ir pilnvarots) vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas
datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi),
juridiskajām personām - tās pārstāvja vārda, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas

kā akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003042006,
juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005) akcionārs 2020. gada 26. jūnija kārtējā akcionāru
sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:
1. Darba kārtības jautājumos “Valdes ziņojums par Sabiedrības 2019.gada darbības rezultātiem;
Zvērināta revidenta ziņojums; Revīzijas komitejas atzinums”:
Lēmuma projekts
Par*
Pret*
Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valdes ziņojumu par
Sabiedrības 2019.gada darbības rezultātiem, zvērināta revidenta SIA "Grant
Thornton Baltic Audit" ziņojumu un Revīzijas komitejas atzinumu attiecībā uz
2019. gada pārskatu ticamību un objektivitāti pieņemt zināšanai.
2. Darba kārtības jautājumā “Sabiedrības 2019.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana”:
Lēmuma projekts
Par*
Pret*
Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2019.gada pārskatu: bilanci,
peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas
pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2019.gada
konsolidēto finanšu pārskatu. Mātes Sabiedrības 2019.gada peļņu EUR 6 671 047
apmērā novirzīt Sabiedrības attīstībai.
3. Darba kārtības jautājumā “Zvērināta revidenta ievēlēšana 2020.gada pārskatu revīzijai un
atlīdzības apstiprināšana”:
Lēmuma projekts
Par*
Pret*
Par zvērināto revidentu 2020.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA "Grant Thornton
Baltic Audit", vienotais reģ.Nr. 50003946031, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22,
Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.183, zvērināta
revidente Silvija Gulbe, sertifikāts Nr. 142. Par Sabiedrības konsolidētā gada
pārskata un atsevišķa gada pārskata revīziju noteikt atlīdzību zvērinātam
revidentam EUR 12 300,00 apmērā, neieskaitot PVN.
Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas
apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana) pilnvaroju Sabiedrības valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem
kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

______________________
Akcionāra paraksts, paraksta atšifrējums

* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums

* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums

