Dėl savų akcijų įsigijimo:

Regarding purchase of the Company’s shares

AB „Snaigė“ yra sudarytas 30000 Eur rezervas AB Snaigė have accumulated a reserve for treasury
savų akcijų įsigijimui.
shares amounting to 30000 euro.
Decision:
Sprendimas:
1. The Company shall acquire the company’s
1. Bendrovei įsigyti savų akcijų, kurių bendra shares whose total nominal value including the
nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų shares already kept in the company’s own treasury
nominalia verte nebūtų didesnė kaip 1/10 įstatinio shall not exceed 1/10 of the Authorized Capital.
kapitalo.
2. Purpose of acquisition of own shares – maintain
2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti and increase the price of the company’s shares.
bendrovės akcijų kainą.
3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas 3. Period during which the company may purchase
akcijas – 18 mėn. nuo šio sprendimo priėmimo own shares - 18 months from the approval of
resolution.
dienos.
4. Maksimalią vienos akcijos įsigijimo kainą
nustatyti 10 proc. didesnę už nominalią vienos
akcijos vertę, o minimalią vienos akcijos įsigijimo
kainą nustatyti lygią 50 proc. vienos akcijos
nominalios vertės.

4. Maximal purchase price per share shall be settled
at 10 % higher from the nominal value of the
company’s share, and the minimal purchase price
per share shall be settled equal to 50 % of the
nominal value of the Company‘s share.

5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą
nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant 5. Minimal sales price per share of the treasury
savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes shares is equal to the price of acquired shares.
visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų.
When selling treasury shares it should be
established equal opportunities for all shareholders
to acquire the company’s shares.
6. Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos.

7. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų
supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo
bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir
kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius
veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų
sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų
reikalavimų.

6. The acquired treasury shares can be cancelled.
7. To authorize the Board of Directors to organize
purchase and sales of the treasury shares, establish
an order for purchase and sales of the own shares,
as well as their price and number, and also
complete all other related actions pursuing
provisions of the resolution and requirements of the
Law on Public Limited Liability Companies.

