AKCINĖS BENDROVĖS „SNAIGĖ“
VALDYBOS PRANEŠIMAS APIE KETINIMĄ
IŠBRAUKTI BENDROVĖS AKCIJAS IŠ PREKYBOS
REGULIUOJAMOJE RINKOJE AB NASDAQ VILNIUS
IR NEBESIŪLYTI AKCIJŲ VIEŠAI

NOTIFICATION OF THE BOARD OF AKCINĖ
BENDROVĖ “SNAIGĖ” ABOUT THE INTENTION TO
DELIST THE SHARES OF THE COMPANY FROM
TRADING ON THE REGULATED MARKET AB
NASDAQ VILNIUS AND NOT TO CONTINUE THE
PUBLIC OFFERING OF SHARES

Akcinės bendrovės „Snaigė“, buveinė registruota adresu
Pramonės g. 6, Alytus, Lietuvos Respublika, juridinio
asmens kodas 249664610, duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre, įregistruotas įstatinis kapitalas
6 735 807,15 EUR
(toliau – Bendrovė),
valdybos
inicijuojamame ir šaukiamame neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime (toliau – Susirinkimas) numatoma
svarstyti klausimą inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų
išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje
rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti jų viešai.
Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, taip pat vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau –
Vertybinių popierių įstatymas) 33 straipsnio 3-5 dalimis,
Bendrovės valdyba teikia šį pranešimą apie ketinimą
išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje
rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti akcijų viešai.

At the extraordinary general meeting of shareholders of
akcinė bendrovė “Snaigė”, registered office at Pramonės
st. 6, Alytus, the Republic of Lithuania, legal entity code
249664610, company data is collected and kept with the
Register of Legal Entities, registered authorised capital:
EUR 6,735,807.15 (hereinafter, the “Company”), being
initiated and convened by the Board of the Company
(hereinafter, the “Meeting”), it is intended to consider the
issue to initiate delisting of all the outstanding shares of the
Company and delist them from trading on the regulated
market AB Nasdaq Vilnius and not continue the public
offering of shares. Taking the above into account, also
referring to paragraphs from 3 to 5 of Article 33 of the Law
of the Republic of Lithuania on Securities (hereinafter, the
“Law on Securities”), the Board of the Company provides
this notification about the intention to delist the shares of the
Company from trading on the regulated market AB Nasdaq
Vilnius and not to continue the public offering of shares.

Informacija apie numatomą privalomo oficialaus siūlymo
paskelbimą

Information about the intended publication of the
mandatory tender offer

Šaukiamame Susirinkime ne mažesne kaip 3/4 visų
dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma
nusprendus išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos
reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nusprendus
nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai, akcininkai balsavę už šį
sprendimą turėtų pateikti ir įgyvendinti oficialų siūlymą,
kaip tai numatyta Vertybinių popierių įstatymo 33
straipsnyje (toliau – Oficialus siūlymas). Šią prievolę už
kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli
akcininkai. Susirinkime siūloma nustatyti, kad Bendrovės
akcininkas SEKENORA HOLDINGS LIMITED įgyvendins
Oficialų siūlymą už kitus šią prievolę įgijusius Bendrovės
akcininkus, kurie su tuo sutiks. Oficialaus siūlymo galiojimo
metu parduoti akcijas turėtų teisę visi Bendrovės akcininkai,
išskyrus akcininkus, sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas
iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės
akcijų viešai priėmimo metu balsavusius „už“ tokį
sprendimą.

After the Meeting being convened decides to delist the
shares of the Company from trading on the regulated market
AB Nasdaq Vilnius by the majority of at least 3/4 votes
carried by shares of all the shareholders present at the
Meeting and not to continue the public offering of the shares
of the Company, the shareholders, who vote for this
decision, would have to submit and implement a tender offer,
as provided for in Article 33 of the Law on Securities
(hereinafter, the “Tender Offer”). One or several
shareholders will have a right to discharge this duty on
behalf of other shareholders. It is proposed to the Meeting to
establish that SEKENORA HOLDINGS LIMITED
implemented the Tender Offer for other Company’s
shareholders having obtained this obligation, which will
agree thereto. In the course of this Tender Offer the shares
may be sold by all shareholders of the Company, except the
shareholders, who voted “for” the decision at the time of
taking the decision to delist the shares of the Company from
trading on AB Nasdaq Vilnius and not to continue the public
offering of the shares of the Company.

Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq
Vilnius ir jų viešo siūlymo nebevykdymo priežastys

Reasons for delisting of the shares of the Company from
trading on AB Nasdaq Vilnius and non-execution of the
public offering of shares

Bendrovės valdyba Susirinkimui siūlo svarstyti klausimą dėl
Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq
Vilnius ir jų viešo siūlymo nebevykdymo dėl šių priežasčių:
1.
Bendrovė neturi tikslo pritraukti papildomo kapitalo,
vykdydama viešus savo akcijų ar kitų vertybinių
popierių
siūlymus
AB
Nasdaq
Vilnius
reguliuojamoje rinkoje ir nėra vykdžiusi tokio
pobūdžio siūlymų praeityje.
2.
Bendrovė neturi poreikio reguliuojamoje rinkoje AB
Nasdaq Vilnius ieškoti alternatyvių savo veiklos
finansavimo šaltinių.
3.
Bendrovės akcijų buvimas reguliuojamoje rinkoje
neatneša jokios realios naudos Bendrovei, tačiau iš
jos reikalauja papildomų žmogiškųjų resursų, taip pat

The Company’s Board suggests the Meeting to consider the
issue on delisting the shares of the Company from trading on
AB Nasdaq Vilnius and non-executing the public offering of
shares for the following reasons:
1. The Company has no purpose of attracting additional
capital by implementing public offerings of its shares or
other securities on the regulated market AB Nasdaq Vilnius
and has not implemented such offerings in the past.
2. The Company has no objective of seeking alternative
sources of funding for its activities in the regulated market
AB Nasdaq Vilnius.
3. The existence of the shares of the Company on the
regulated market brings no real benefit for the Company, but
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reiškia kasmetines papildomas ir didėjančias išlaidas,
susijusius su listinguojamoms įmonėms keliamų
reikalavimų vykdymu.
Išbraukus
Bendrovės
akcijas
iš
prekybos
reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius,
Bendrovė galės sutelkti visas savo pastangas
išimtinai savo tiesioginės veiklos vykdymui.

requires additional human resources from it, also leads to
additional annual and increasing costs in connection with the
performance of the requirements for listed companies.
4. Having delisted the shares of the Company from trading
on the regulated market AB Nasdaq Vilnius, the Company
will be able to focus all its efforts exclusively on the
performance of its direct activities.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Bendrovės valdyba siūlo
Susirinkimui svarstyti klausimą dėl Bendrovės akcijų
išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir jų
nebesiūlymo viešai.

In the light of the foregoing, the Board of the Company
suggests for the Meeting to consider the issue on delisting
the shares of the Company from trading on AB Nasdaq
Vilnius and no continuing of public offering of its shares.

Priemonės, kurių ėmėsi Bendrovės valdymo organai
akcininkų teisėms ir interesams apsaugoti

Measures taken by the management bodies of the
Company for protection of shareholders’ rights and
interests

4.

Bendrovė ėmėsi ir imsis visų teisės aktuose numatytų
priemonių, kad jos išleistų akcijų savininkai turėtų prieigą
prie visų reikiamų priemonių ir informacijos, suteikdama
jiems galimybę pasinaudoti savo teisėmis Oficialaus siūlymo
metu ir išbraukiant Bendrovės akcijas iš prekybos
reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius. Teisės aktų
nustatyta tvarka Bendrovė Lietuvos bankui ir AB Nasdaq
Vilnius pateiks, taip pat viešai paskelbs visą su šiais
procesais susijusią informaciją.
Be minėtų priemonių Bendrovės valdyba yra numačiusi:
1.
Priemones tinkamam Susirinkimo organizavimui,
kad būtų balsuojama vardiniu balsavimu, su tikslu
užfiksuoti Bendrovės akcininkus, balsavusius „už“ ir
„prieš“ Susirinkimo darbotvarkėje numatytus
klausimus, taip pat ir nebalsavusius akcininkus.
2.
Priemones, kuriomis bus siekiama užtikrinti
reikiamos informacijos pateikimą Bendrovės
akcininkams, kurie kreipsis į Bendrovę dėl
galimybės parduoti savo turimas akcijas Oficialaus
siūlymo įgyvendinimo metu.
3.
Oficialaus siūlymo cirkuliaro, kai jis bus pateiktas
atitinkamų Bendrovės akcininkų ir patvirtintas
Lietuvos banko, analizės kriterijus, siekiant pareikšti
Bendrovės valdybos nuomonę apie Oficialų siūlymą,
užtikrinant, kad cirkuliare pateikta informacija būtų
tiksli, neklaidinanti ir išsami.

Numatomi Bendrovės valdymo organų sudėties ir veiklos
pokyčiai
Šiame etape Bendrovė neplanuoja jokių Bendrovės valdymo
organų sudėties ir (arba) Bendrovės veiklos pokyčių, kurie
galėtų būti susiję su Bendrovės akcijų išbraukimu iš
prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir jų
viešo siūlymo nebevykdymu.

The Company has taken and will take all measures provided
for in legal acts in order that owners of the shares issued by it
have access to all necessary means and information, giving
them a possibility of exercising their rights during the Tender
Offer and delisting of the shares of the Company from
trading on the regulated market AB Nasdaq Vilnius. The
Company will provide all the information related to these
processes to the Bank of Lithuania and AB Nasdaq Vilnius,
as well as will make such information public, under the
procedure set by legal acts.
In addition to the above measures, the Company’s Board has
provided for:
4.
Measures for adequate organisation of the Meeting
for the vote to be taken by roll call, with the purpose
of noting the Company’s shareholders who voted
“for” and “against” on the issues included in the
agenda of the Meeting, as well as those shareholders
who did not vote at all.
5.
Measures, which will be aimed at ensuring the
provision of necessary information to the Company’s
shareholders, who will apply to the Company
regarding a possibility of selling their shares during
the implementation of the Tender Offer.
6.
Criteria for the analysis of the circular of the Tender
Offer, after it is submitted by respective shareholders
of the Company and approved by the Bank of
Lithuania, with the aim to express the opinion of the
Company’s Board on the Tender Offer, ensuring that
the information contained in the circular is accurate,
complete and not misleading.
Planned changes in the composition of the management
bodies of the Company and in the activities of the
Company
At this stage, the Company does not plan any changes in the
composition of its management bodies and/or the activities
of the Company, which could be related to delisting of the
shares of the Company from trading on the regulated market
AB Nasdaq Vilnius and non-execution of the public offering
thereof.

Oficialaus siūlymo kaina ir jos nustatymo būdas

Tender Offer price and methods for setting it

Oficialaus siūlymo kainą nustato Oficialaus siūlymo teikėjai.
Vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Oficialaus siūlymo kaina turi būti ne
mažesnė už didžiausią vertybinių popierių, kuriuos
Oficialaus siūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki šio

The offerors shall set the price of the Offer. Following item 1
of paragraph 1 of Article 29 of the Law on Securities, the
price of the Tender Offer must be not less than the highest
price paid for the securities acquired by the offeror within 12
months before the date of announcement of this notification
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pranešimo paskelbimo dienos, kainą ir ne mažesnė už
vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje AB
Nasdaq Vilnius per 6 mėnesius iki nurodytos dienos.
Vidutinė svertinė Bendrovės akcijų rinkos kaina AB Nasdaq
Vilnius per 6 mėnesius iki šio pranešimo paskelbimo dienos
yra 0,183 EUR. Bendrovės žiniomis, SEKENORA
HOLDINGS LIMITED per 12 mėnesių iki šio pranešimo
paskelbimo dienos nėra įsigijęs Bendrovės akcijų.

and not less than the average weighted market price on a
regulated market AB Nasdaq Vilnius within 6 months before
the indicated date.
The average weighted market price of the shares of the
Company on AB Nasdaq Vilnius within 6 months before the
date of announcement hereof is EUR 0.183. As the Company
is aware, SEKENORA HOLDINGS LIMITED within 12
months before the date of announcement hereof has not
acquired shares of the Company.

Bendrovės Valdybos pirmininkas/ Chairman of the Board of the Company Aleksei Kovalchuk
Pasirašymo data: 2021 m. sausio 18 d./ Signature date: 18 January 2021
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