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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita 

Ataskaita parengta už 2006 m. trečią ketvirtį. 

 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą 

Bendrovės pavadinimas – akcinė bendrovė „Snaigė“ (toliau vadinama Bendrove) 

Įstatinis kapitalas – 23 070 405 Lt 

Adresas – Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus 

Telefonas – (315) 56 206 

Faksas – (315) 56 207; (315) 56 269 

Elektroninis paštas – snaige@snaige.lt 

Interneto tinklapis – http://www.snaige.lt 

Teisinė-organizacinė forma – juridinis asmuo, akcinė bendrovė 

Įregistruota 1992 m. gruodžio 1 d. Alytaus miesto valdyboje, bendrovės įregistravimo numeris AB 92-119, 
įmonių rejestro kodas 249664610. Paskutiniai AB „Snaigė” įstatai buvo perregistruoti Lietuvos respublikos 
Juridinių asmenų registro Alytaus skyriuje 2006 m. gegužės 2 d. 

 

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis 
ji buvo parengta, visuomenės informavimo priemonės pavadinimas 

Su ataskaita ir kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti AB „Snaigė”, 
Pramonės g. 6, Alytuje, biudžeto ir apskaitos skyriuje (411 kab.), darbo dienomis nuo 8.00-16.30 val. bei 
UAB FMĮ „Baltijos vertybiniai popieriai”, Gedimino pr. 60, Vilniuje. 

Visuomenės informavimo priemonės – dienraštis „Lietuvos rytas” ir naujienų agentūra BNS. 

 

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją 

4.1. Už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas  

Mindaugas Šeštokas, AB „Snaigė” generalinis direktorius, tel. (315) 56 200, faks. (315) 56 207, l. e. p. 

finansų direktorius Vytautas Adomaitis, tel. (315) 56 205. 

 

4.2. Šią ataskaitą ruošė finansų maklerio įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos vertybiniai popieriai”. 
Įmonės adresas: Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius, tel. (5) 2313833, faks. (5) 2313840. Atsakingas – 
finansų makleris-konsultantas Karolis Rūkas, tel. (5) 2313833. 
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5. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos 
vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka 
tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti 
emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui 

 

 

AB „Snaigė” generalinis direktorius Mindaugas Šeštokas 

    

 

AB „Snaigė” l. e. p. finansų direktorius  Vytautas Adomaitis 

    

 

UAB FMĮ „Baltijos vertybiniai popieriai“ finansų 

makleris-konsultantas Karolis Rūkas 

    

 

 

 

Ataskaita parengta:  2006 m. spalio 30 d. 
Ataskaitos parengimo vieta: UAB FMĮ „Baltijos vertybiniai popieriai” (Gedimino pr. 60, Vilnius).  
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AB „Snaigė” akcininkai

50,84%
21,12%

8,42%

19,62%

Hansabank – klientų VP

UAB „Survesta” 

Skandinaviska Enskilda – klientų VP

Kiti akcininkai

II. INFORMACIJA APIE STAMBIAUSIUS AKCININKUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS 

6. Akcininkai  

Bendras akcininkų skaičius 2006 m. rugsėjo 30 d. – 1 076. 

Stambiausi akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio 
kapitalo: 

Turimų paprastųjų 
vardinių akcijų skaičius, 

vnt. 
Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, proc. 

iš viso 

tame tarpe paprastųjų 
vardinių akcijų, 
priklausančių 

akcininkui nuosavybės 
teise  

Akcininkų vardai, 
pavardės (įmonių 

pavadinimai, buveinės 
adresas, įmonių rejestro 

kodas) iš viso 

tame tarpe 
priklausančių 

akcininkui 
nuosavybės 

teise balsų 
dalis 

kapitalo 
dalis 

suteikiamų 
balsų dalis 

kapitalo 
dalis 

su kartu 
veikian-
čių 

asmenų 
grupe, 
proc. 

Hansabank – klientų VP, 
Liivalaia 8, Tallinn 15040 

Estija, Į/k 10060701 

11 729 895 11 729 895 50,84 50,84 50,84 50,84 - 

UAB „Survesta” –
Kalinausko g.  2B,Vilnius, 

Į/k 126408152 

4 872 000 4 872 000 21,12 21,12 21,12 21,12 21,43 

Skandinaviska Enskilda – 
klientų VP, Sergels Torg 2, 
10640 Stockholm, Švedija, 

Į/k 50203290810 

1 941 568 1 941 568 8,42 8,42 8,42 8,42 - 
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6.1. Akcijos kainos ir apyvartos kitimas 2006 m. III ketvirtį 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valdymo organų nariai 

7.1. Pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale 

Vardas, pavardė Pareigos 
Turimas 

akcijų 
skaičius, vnt. 

Turima 
kapitalo 

dalis, proc. 

Balsų dalis, 
proc. 

VALDYBA 

Nerijus Dagilis AB „Snaigė” valdybos pirmininkas - - - 

Domininkas Kašys AB „Snaigė” valdybos narys - - - 

Martynas Česnavičius AB „Snaigė” valdybos narys 15 0,00 0,00 

Marius Binkevičius AB „Snaigė” valdybos narys - - - 

Mindaugas Šeštokas 
AB „Snaigė” valdybos narys, 
generalinis direktorius 

- - - 

ADMINISTRACIJA (administracijos vadovas, vyr. finansininkas) 

Mindaugas Šeštokas AB „Snaigė” generalinis direktorius - - - 

Vytautas Adomaitis 
L. e. p. AB „Snaigė” finansų 
direktorius 

- - - 
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7.2. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos 
pavadinimas, pareigos, turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.) 

Vardas, pavardė Organizacijos pavadinimas, pareigos 
Kitų įmonių 

kapitalo ir balsų 
dalis, proc. 

UAB „Hermis Capital” valdybos pirmininkas 17,52 

AB „Kelmės pieninė“ valdybos narys - 

KITRON ASA valdybos narys - 

UAB „Deitona“ direktorius - 

AB „Vilniaus Vingis“ valdybos pirmininkas - 

UAB „Ežerų pasaulis“ 25,00 

UAB „Baltijos polistirenas“ 40,00 

UAB „Survesta“ direktorius - 

UAB „Hermis fondų valdymas“ direktorius - 

UAB „Gulbinų turizmas“ 8,33 

UAB „Naftos tėkmė“ valdybos narys - 

UAB „Holdita“ 25,00 

AB „Snaigė“ valdybos pirmininkas - 

UAB „Naftos gavyba“ valdybos narys - 

AB „Geonafta“ valdybos narys - 

Nerijus Dagilis 

UAB „BVP investicijų valdymas“ valdybos narys - 

UAB „Vespera”direktorius  90,00 

UAB „Hermis Capital” valdybos narys 0,75 Domininkas Kašys 

UAB „Gulbinų turizmas“ direktorius 8,33 

UAB LNK (Laisvas nepriklausomas kanalas) valdybos narys - 

UAB 1L Ekspresas valdybos pirmininkas 45,00 

AB „Utenos Trikotažas” valdybos narys - 

AB „Malsena” valdybos narys - 

UAB „Litagros Chemija” valdybos narys - 

UAB „Naftos tėkmė” valdybos narys - 

AB „Sanitas” valdybos narys - 

UAB „Sidabra” valdybos narys - 

UAB „Atradimų studija” valdybos narys - 

Martynas Česnavičius 

AB „Kauno Pieno Centras“ valdybos narys - 

Marius Binkevičius - - 

Mindaugas Šeštokas - - 

Vytautas Adomaitis - - 
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III. FINANSINĖ PADĖTIS 

AB „Snaigė“ yra Lietuvoje veikianti motininė įmonė, turinti dukterines įmones Rusijoje ir Ukrainoje. 
Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos yra įtrauktos į konsoliduotas finansines ataskaitas. Finansinės 
ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos ir Tarptautiniais verslo apskaitos standartais. 

 

8. Buhalterinis balansas (Lt) 

 

Eil.Nr. Straipsniai 2006.09.30 2005.09.30 2005.12.31 
     

A. Ilgalaikis turtas 107 298 349 114 664 464 113 758 599 
     

I. FORMAVIMO SAVIKAINA    

II. NEMATERIALUSIS TURTAS 7 445 086 6 936 415 7 369 338 

III. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 99 853 263 106 716 668 105 471 719 

III.1. Žemė    

III.2. Pastatai 39 683 173 39 265 682 41 363 950 

III.3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 57 420 632 60 398 330 63 429 341 

III.4. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 2 749 458 7 052 656 678 428 

IV. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS  1 000  

V. ATIDĖTO MOKESČIO TURTAS  1 010 381 917 542 

VI. PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS    
     

B. Trumpalaikis turtas 166 256 118 153 744 538 132 525 873 
     

I. ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 55 949 593 58 123 307 60 760 584 

I.1. Atsargos 55 949 593 57 366 513 60 760 584 

I.2. Išankstiniai apmokėjimai  710 494  

I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys  46 300  

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 102 128 024 81 151 975 66 579 507 

III. INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI  36 152  

IV. GRYNI PINIGAI SĄSKAITOJE IR KASOJE 7 511 366 11 603 073 5 185 782 

V. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 667 135 2 830 031  
  

 
  

 TURTAS IŠ VISO 273 554 467 268 409 002 246 284 472 
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Eil.Nr. Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai 2006.09.30 2005.09.30 2005.12.31 
     

A. Kapitalas ir rezervai 104 097 789 113 813 804 103 274 266 
      

I. KAPITALAS 26 714 155 26 714 155 26 714 155 

I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 23 070 405 23 070 405 23 070 405 

I.2. Nepareikalautas įmokėti (-)     

I.3. AKCIJŲ PRIEDAI (nominalinės vertės perviršijimas) 3 643 750 3 643 750 3 643 750 

I.4. Savos  akcijos  ( - )     

III. PERKAINOJIMO REZERVAS -1 303 431 266 456 -1 288 563 

IV. REZERVAI 29 255 241 28 925 913 28 925 913 

V. NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIS) 49 431 824 57 907 280 48 922 761 
      

B. Mažumos dalis -10 14 472 653 567 23 994 

C. Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) 4 175 113 5 451 580 5 108 932 

D. Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai 0 0 0 
      

I. ĮSIPAREIGOJIMŲ IR REIKALAVIMŲ PADENGIMO 
ATIDĖJIMAI 

    

II. ATIDĖTI MOKESČIAI     
      

E. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  166 296 037 148 490 051 137 877 280 
     

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR 
ILGALAIKIAI ĮSIPAREJGOJIMAI 

80 393 267 
61 732 211 47 918 387 

I.1. Finansinės skolos 79 982 418 60 445 469 46 293 607 

I.2. Prekybos skolos    

I.3. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis    

I.4. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 410 849 1 286 742 1 624 780 
      

II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

85 902 770 86 757 840 89 958 893 

II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 16 853 183  24 188 308 

II.2. Finansinės skolos   5 788 851  

II.3. Prekybos skolos 57 890 673 68 509 248 45 983 031 

II.4. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis 405 714 199 785 303 946 

II.5. Mokesčiai,atlyginimai ir socialinis draudimas 5 517 612 7 748 902 4 645 321 

II.6. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 5 235 588 4 511 054 10 718 019 

II.7. Išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė   4 120 268 
     

 SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
IŠ VISO 

 273 554 467 268 409 002 246 284 472 
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9. Pelno (nuostolio) ataskaita (Lt) 

 

Eil. Nr. STRAIPSNIAI 2006 9 mėn. 2005 9 mėn. 
I. PARDAVIMO PAJAMOS  248 230 269 279 413 169 

 I.1. Parduotų prekių ir kitos produkcijos pajamos 10 659 828 10 527 362 

 I.2. Parduotų šaldytuvų pajamos 237 570 441 268 885 807 
  

  
 

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 212 305 067 228 501 310 

 II.1. Parduotų prekių savikaina  10 223 062 7 120 128 

 II.2. Parduotų šaldytuvų savikaina  202 082 005 221 381 182 
  

  
 

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 35 925 202 50 911 859 

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 35 568 926 32 608 475 

 IV.1. Pardavimo  19 588 407 18 962 820 

 IV.2. Bendrosios ir administracinės  15 980 519 13 645 655 
  

  
 

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 356 276 18 303 384 

VI. KITA VEIKLA 1 718 774 318 019 

VI.1.   Pajamos 3 365 587 2 227 101 

VI.2.   Sąnaudos 1 646 813 1 909 082 
  

  
 

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 1 029 763 7 115 951 

  VII.1.   Pajamos 17 985 979 67 526 552 

  VII.2.   Sąnaudos 16 956 216 60 410 601 

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 3 104 813 25 737 354 

IX. PAGAUTĖ    

X. NETEKIMAI    

XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 3 104 813 25 737 354 

XII. MOKESČIAI 3 323 077 4 454 923 

XII.1. Pelno mokestis 3 581 951 3 826 103 

XII.2. Atidėto pelno mokesčio pasikeitimas -1 303 627 628 820 

XII.3. Socialinis mokestis 1 044 753  

XIII. MAŽUMOS DALIS 1 038 325 1 494 008 

XIV. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 820 061 19 788 423 
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Pinigų srautų ataskaita (Lt) 

 

Eil. Nr. STRAIPSNIAI 2006 9 mėn. 2005 9 mėn. 

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai     
 I.1. Rezultatas prieš mokesčius 3 104 813 25 737 354 

 I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  15 105 023 13 304 884 

 I.3. Subsidijų amortizacija (944 694) (916 944) 

 I.4. Parduoto ilgalaikio turto rezultatas 1 557 379  

 I.5. Nurašytas ilgalaikis turtas 8 687  

 I.6. Atsargų nurašymas   

 I.7. Pirkėjų įsiskolinimų nuvertėjimas   

 I.8. Nerealizuotas nuostolis iš valiutos ateities sndorių (667 135)  

 I.9. Atidėjimo garantiniam remontui pokytis 111 832 2 151 504 

 I.10. Finansinės pajamos (17 985 979) (67 526 552) 

 I.11. Finansinės sąnaudos 16 956 216 60 410 601 

  
Grynųjų pinigų srautai iš įmonės veiklos  
iki pasikeitimo apyvartinėse lėšose 17 246 142 33 160 847 

     
 I.12. Gautinų pirkėjų įsiskolinimų ir kitų skolų pokytis 

(padidėjimas) (35 548 517) (26 748 123) 

 I.13. Atsargų pokytis  (padidėjimas) 4 810 991 (3 373 442) 

 I.14. Prekybos ir kitų skolų tiekėjams pokytis (sumažėjimas ) 7 287 438 33 815 161 

 Grynųjų pinigų srautai iš įprastinės veiklos (6 203 946) 36 854 443 
 I.15. Palūkanos gautos  33 767  

 I.16. Sumokėtos palūkanos (2 790 647) (2 421 746) 

 I.17. Sumokėtas pelno mokestis (4 626 704) (2 184 832) 
      

  Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos (13 587 530) 32 247 865 
      

II. Investicinės veiklos pinigų srautai   
 II.1. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas (4 550 815) (14 304 323) 

 II.2. Nematerialiojo ilgalaikio turto kapitalizavimas (210 322)  

 II.3. Lėšos iš ilgalaikio turto pardavimo 1 784 819  

 II.4. Paskolų suteikimas   

 II.5. Paskolų susigrąžinimas   

      

  Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (2 976 318)                (14 304 323) 
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Eil. Nr. STRAIPSNIAI 2006 9 mėn. 2005 9 mėn. 

III. Finansinės veiklos pinigų srautai     
 III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais   

 III.1.1. Akcijų išleidimas   

 III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti   

 III.1.3. Lėšos iš nuosavų akcijų pardavimo   

 III.1.4. Dividendų išmokėjimas   (1 758 516) 

 III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais  (21 949 961) 

 III.2.1. Gautos subsidijos 43 500  

 III.2.1.1. Ilgalaikių paskolų lėšos 60 020 176  

 III.2.1.2. Paskolų grąžinimas (37 627 036) (19 528 215) 

 III.2.2. Gautas lizingas 217 613  

 III.2.2.1. Lizingo įsipareigojimų mokėjimai (324 803)  

 III.3. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai  (2 948 388) 

      

  
Grynųjų pinigų srautai iš finansavimo, grynąja 
verte 

22 329 450 (24 235 119) 

      

IV. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai    
 IV.1.   Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas   

 IV.2.   Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas   

V. 
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų  
ir pinigų ekvivalentų likučiui (3 440 018) 12 486 086 

VI. 
Grynųjų pinigų srautai iš įprastinės veiklos,  
investavimo ir finansavimo grynąja verte 2 325 584 6 194 509 

VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 5 185 782 5 408 564 

VIII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 7 511 366 11 603 073 
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Nuosavo kapitalo pokyčiai 

 

 
Įstatymo numatyti rezervai 

Perkainoji-
mo 

rezervas 
(rezultatai)  

 
Kiti rezervai 

 
 

 
Apmokėtas 
įstatinis 
kapitalas 

 
Akcijų 
priedai  

 
Savos 
akcijos 

(-)  
Privaloma-

sis 
Savų akcijų 
įsigijimo 

 Labdarai, 
paramai 

Socialinėms 
reikmėms 

Investicijoms Kiti Valiutos 
keitimo 
rezervas 

 
Nepaskirstytasis 

pelnas 
(nuostoliai)  

 
 

VISO 

 
 

Smulkieji 
akcininkai 

 
 

IŠ VISO 

Perskaičiuotas likutis 2004 
m. gruodžio 31 d. 

23 070 405
  

3 643 750 0 2 337 913 10 000 000  187 000 401 000 16 000 000  -786 371 35 291 013 90 144 710  90 144 710 

 Savų akcijų įsigijimas                       0  0 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai                            -502 192 13 722 364 13 220 172 1 317 602 14 537 774 

Sudaryti rezervai             0  0 

Dividendai už 2004m.            -1 384 224 -1 384 224  -1 384 224 

Smulkių akcininkų pelnas paskirstytas padengti ankstesnius nuostolius, kuriuos dengė stambieji akcininkai      1 293 608 1 293 608 -1 293 608 0 

Likutis 2005 gruodžio 31 d.  23 070 405
  

3 643 750 0 2 337 913 10 000 000  187 000 401 000 16 000 000  -1 288 563 48 922 761 103 274 266 23 994 103 298 260 

Iš viso pripažinta pajamų ir sąnaudų 2006-09-30         820 063 820 063 -1 038 466 1 858 529 

Dividendai už 2005m.             0  0 

Sudaryti rezervai     10 000 000  151 000 410 000 16 338 000 0  -26 899 000 0  0 

Pervedimai iš rezervų     -10 000 000  -187 000 -401 000 -16 000 000 0  26 588 000 0  0 

Savų akcijų įsigijimas per finansinius metus          0  0 

Savų akcijų pardavimas  per finansinius 
metus 

           0  0 

Smulkių akcininkų pelnas paskirstytas padengti ankstesnius nuostolius, kuriuos dengė stambieji akcininkai       0  0 

Kiti pokyčiai          18 327 -14 868  3 459  3 459 

Pelno (nuostolio) ataskaitoj nepripažintas ataskaitinių metų pelnas          0  0 

Likutis 2006 rugsėjo 30 d. 23 070 405 3 643 750 0 2 337 913 10 000 000  151 000 410 000 16 338 000 18 327 -1 303 431 49 431 824 104 097 789 -1 014 472 103 083 317 
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10. Aiškinamasis raštas 

Šaldytuvų gamykla įkurta 1963 m. balandžio 01 d. 1992 m. gruodžio 01 d. privatizavus įmonę, viešo akcijų 
pasirašymo būdu, įregistruota akcinė bendrovė „Snaigė“, 1993 m. gruodžio mėn. išpirktos visos Valstybei 
priklausančios akcijos. 

Bendrovė 2006-09-30 dienai užsienyje yra įsteigusi 4 dukterines įmones, iš jų : 

1.Rusijos Federacijoje : 

- šaldytuvų gamybos įmonę su 85 % valdomų akcijų paketu, kas sudaro 2 808 360 Lt, Kaliningrade, 4 
Balšaja Okrūžnaja, 1-a „Techprominvest”. Ši įmonė įsteigta šaldytuvų gamybai ir prekybai Rusijos 
Federacijos regionui. 

Bendrovė pagal 2006-09-11 dienos visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo nutarimus ketina įsigyti 15 % 
OOO „Techprominvest“ akcijų. 

- prekybinę įmonę su 100 % valdomu akcijų paketu, kas sudaro 947 Lt,  Maskvoje, prospekt Mira 52, 
„Moroz Treid“. Šios įmonės užduotis – parduoti šaldytuvus Rusijos Federacijoje, pagamintus OOO 
„Techprominvest“. 

- prekybinę įmonę su 100 %  valdomu akcijų paketu, kas sudaro 1 028 Lt, Maskvoje, prospekt Mira 52, 
„Liga – Servis“. Šios įmonės užduotis plėsti prekybos tinklą ir pardavinėti šaldytuvus Rusijos Federacijoje, 
pagamintus OOO „Techprominvest“. 

2.Ukrainos Liaudies Respublikoje 

- prekybinę įmonę su 99 % valdomų akcijų paketu, kas sudaro 88 875 Lt, Kijeve, Gruševskio 28-2a / 43 
„Snaigė-Ukraina”. Ši įmonė įsigyta su tikslu padidinti  AB „Snaigė “ gaminamos produkcijos pardavimų 
apimtis Ukrainoje. 

Šių įmonių finansiniai rodikliai pilnai įjungti į konsoliduotą AB „Snaigė “ ataskaitą už 2006 metų III 
ketvirtį. 

2006 m. 9 mėn. vidutinis darbuotojų skaičius – 2271 darbuotojai.  

Pagrindinė AB „Snaigė“ veikla: šaldytuvų, šaldymo kamerų, plastmasinių dirbinių, įrangos gamyba, 
transporto paslaugos, prekyba plataus vartojimo prekėmis, šaldytuvų techninis aptarnavimas ir kitos veiklos, 
numatytos registracijos įstatuose. 

Buhalterinė apskaita bendrovėje tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais  apskaitos 
principais. Finansinė atskaitomybė  parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, 
Įmonių finansinės atskaitomybės, Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymais, tarptautiniais 
apskaitos standartais. Atsargos  atskaitomybėje nurašomos FIFO metodu. Prekės ir paslaugos, mokėtinos ir 
gautinos sumos užsienio valiuta užfiksuotos oficialiu keitimo kursu, galiojusiu sandorio dieną. Būsimoms 
išlaidoms, atliekant garantinį šaldytuvų aptarnavimą, pelno mokesčio įsipareigojimams, gautinoms sumoms 
ir nelikvidžioms atsargoms, esamoms sandėlyje sukaupti atidėjimai. 

Likučiai pinigų, gautinų sumų ir įsipareigojimų, išreikštų užsienio valiuta ketvirčio pabaigoje  yra 
apskaitomi litais, taikant oficialų keitimo kursą, galiojusį mokestinio laikotarpio pabaigoje.  

Pajamos ir sąnaudos apskaitomos vadovaujantis  besitęsiančios veiklos bei pajamų ir sąnaudų kaupimo 
principu. 

Dukterinės įmonės yra bendrovės kontroliuojamos. Grupės įmonių likučiai, pajamos ir sąnaudos, pelnas ir 
nuostoliai iš sandorių tarp grupės įmonių, pilnai eliminuoti rengiant konsoliduotą finansinę atskaitomybę. 

Grupės apskaita vedama litais, išskyrus dukterines įmones: „Techprominvest“, „Moroz Trade“ ir „Liga-
Servis“, kurių apskaita vedama Rusijos rubliais, bei dukterinę įmonę „Snaigė Ukraina“, kurios apskaita 
vedama Ukrainos grivinomis. 

Konsoliduotose finansinėse ataskaitose skaičiai pateikti litais. 
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Kad apdraustų riziką, susijusią su pardavimais užsienio valiuta, bendrovė naudoja išvestines užsienio 
valiutos priemones. Kiekvienai finansinės atskaitomybės sudarymo datai, išvestinės finansinės priemonės 
perkainojamos iki tikrosios vertės tai datai, pripažįstant pelną ar nuostolį. Tikroji ateities valiutos sandorių 
vertė nustatoma remiantis rinkos kainomis balanso sudarymo dieną. 

Bendrovėje nematerialiam ilgalaikiam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis 
materialios formos, kuriuo bendrovė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti ekonominės naudos. 
Įsigijimo (pasigaminimo) metu nematerialusis ilgalaikis turtas  registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) 
savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant 
sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė 
nenustatyta. Amortizacijos sąnaudos plėtrai  priskirtos bendrovės veiklos sąnaudoms, o programinei įrangai 
– išlaidų centrams. Bendrovės nematerialus turtas visame ilgalaikiame turte sudaro 6,94 proc. Bendrovėje 
ilgalaikiam materialiam turtui priskiriami objektai, kurių vertė ne mažesnė kaip 500 litų ir kurie daugelį  
kartų dalyvauja gamybos ir aptarnavimo procese, išsaugodami savo natūrinę formą, nusidėvi ilgiau kaip per 
vienerius metus, kai bendrovė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais laikotarpiais, kai 
galima patikimai nustatyti to turto įsigijimo savikainą ir kai bendrovei yra perėjusi visa rizika susijusi su 
materialiuoju turtu. Ilgalaikio turto likvidacinė vertė lygi 1 litui. Ilgalaikio turto  nusidėvėjimo skaičiavimui 
naudojamas tiesiogiai proporcingas metodas metais. Ilgalaikis materialus turtas įsigijimo metu apskaitoje 
užregistruojamas įsigijimo savikaina. Balanse ilgalaikis materialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, 
atėmus sukauptą nusidėvėjimą. 

Ilgalaikis turtas visame bendrovės turte sudaro 39,2 proc. Didžiausią ilgalaikio turto dalį (93,1 proc.) sudaro 
materialus turtas. 

Trumpalaikis turtas visame bendrovės turte sudaro 60,8 proc., per šių metų tris ketvirčius padidėjo 7,0 proc.  

Trumpalaikiame turte didžiausią dalį sudaro: 

1. Atsargos (33,7 proc.), per šių metų tris ketvirčius sumažėjo 12,2 proc. 

2. Per vienerius metus gautinos sumos (61,4 proc.), nuo metų pradžios padidėjo 11,2 proc. 

Įvertinus gautinų sumų apmokėjimo bei atsargų, esančių bendrovės sandėliuose, panaudojimo ir realizavimo 
riziką, pagal kiekvieną pirkėją ir kiekvieną atsargą 2006-09-30 dienai sukaupti atidėjimai, o būtent: 

1. Nelikvidžioms atsargoms – 113 106 Lt . 

2. Gautinoms sumoms – 2 149 752 Lt. 

3. Atidėjimai garantiniam šaldytuvų aptarnavimui – 4 234 427 Lt. 

Bendrovės kapitalas lygus 26 714 155 Lt (23 070 405 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, akcijos nominali vertė 
lygi 1 litui). Bendrovės akcijos įregistruotos Vilniaus vertybinių popierių biržoje oficialiajame sąraše. 

Finansinės dotacijos ir subsidijos lygios 4 175 113 Lt.  

Mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudaro 166 296 037 Lt., iš to skaičiaus: 

- po vienerių metų mokėtinos sumos – 80 393 267 Lt. 

- per vienerius metus mokėtinos sumos – 85 902 770 Lt. 

Per vienerius metus mokėtinas sumas sudaro : 

- prekybinės skolos – 57 890 673 Lt, 

- ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis – 16 853 183 Lt, 

- avansu gautos sumos – 405 714 Lt, 

- mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas – 5 517 612 Lt, 

- kitos mokėtinos sumos – 5 235 588 Lt. 

Apyvartinių lėšų papildymui bendrovė naudojasi banko paskolomis, kurios lygios 96 835 601 Lt. 
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Bendrovė per šių metų tris ketvirčius iš pardavimų ir paslaugų gavo 35 925 202 Lt konsoliduoto bendrojo 
pelno, palyginus su praėjusių finansiniais metų tuo pačiu laikotarpiu, pelno iš šios veiklos gauta 14 986 657 
Lt. mažiau. Pardavimų iš tipinės veiklos pajamos sudarė 248 230 269 Lt, o sąnaudos – 212 305 067 Lt.  

Konsoliduotos veiklos sąnaudos sudaro 35 568 926 Lt, iš to skaičiaus: 

- pardavimų – 19 588 407 Lt; 

- bendrosios ir administracinės – 15 980 519 Lt. 

Bendrovė iš tipinės veiklos per tris šių metų ketvirčius uždirbo 356 276 Lt pelno. 

Bendrovė iš kitos veiklos gavo 1 718 774 Lt pelno. Kitos veiklos pajamos sudaro 3 365 587 Lt, sąnaudos – 
1 646 813 Lt. 

Iš finansinės investicinės veiklos gauta 1 029 763 Lt pelno. Finansinės investicinės veiklos pajamos sudaro 
17 985 979 Lt. Finansinės investicinės veiklos sąnaudos sudaro 16 956 216 Lt. 

Bendrovė per šių metų tris ketvirčius ypatingų pajamų ir sąnaudų, t. y. yra pagautės ir netekimų negavo. 

Bendrovės šių metų 9 mėnesių konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą lygus 3 104 813 Lt, o grynasis 
pelnas lygus 820 061 Lt. 
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IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE 

11. Esminiai įvykiai emitento veikloje 

Esminiai įvykiai pranešti Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių 
biržai, dienraščiui „Lietuvos rytas”, naujienų agentūrai BNS. 

 

2006 m. sausio 23 d. Bendrovės valdybos  posėdyje, įvykusiame 2006-01-20, nutarta įsigyti Rusijos įmonės 
OOO „Liga Servis“ 100% įmonės kapitalo dalį. 

 

2006 m. vasario 28 d. AB „Snaigė“ preliminarūs, neaudituoti, konsoliduoti 2005 m. veiklos rezultatai: 
pardavimai – 376,6  mln. Lt (109,1 mln. EUR); pelnas iki mokesčių – 19,7 mln. Lt (5,7 mln. EUR). 

 

2006 m. kovo 23 d. Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo 

2006 m. kovo 23 d. AB „Snaigė“ valdyba priėmė sprendimą 2006 m. balandžio 27 d. 14.00 val. Alytuje, 
Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje sušaukti eilinį visuotinį AB „Snaigė“ (įm.k. 249664610,  buveinės 
adresas Pramonės g. 6, Alytus) akcininkų susirinkimą. Akcininkų registracijos pradžia 13 val. 30 min., 
pabaiga 13 val. 50 min.  

Susirinkimo darbotvarkė:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. AB „Snaigė“ valdybos ataskaita apie bendrovės veiklą 2005 metais. 

2. Auditoriaus išvada apie 2005 metų  bendrovės finansinę atskaitomybę. 

3. 2005 metų bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 

4. 2005 metų  pelno paskirstymas. 

5. Dėl savų akcijų supirkimo. 

6. Naujos bendrovės įstatų redakcijos priėmimas. 

7. Bendrovės valdybos rinkimas. 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos  
(2006 m. balandžio 20 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba 
asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Atvykstantiems į susirinkimą turėti 
asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu turėti teisės aktų nustatyta 
tvarka patvirtintą įgaliojimą. 

 

2006 m. balandžio 19 d. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai 

Bendrovės valdybos 2006-04-19 nutarimu siūlomi 2006 m. balandžio 27 d. eilinio visuotinio akcininkų 
susirinkimo sprendimų projektai:  

AB „Snaigė“ valdybos ataskaita apie bendrovės veiklą 2005 metais. Siūloma: Patvirtinti valdybos ataskaitą 
apie bendrovės veiklą 2005 metais. 

Auditoriaus išvada apie 2005 metų bendrovės finansinę atskaitomybę. Siūloma: Rekomenduoti akcininkams 
atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant dėl bendrovės metinės finansinės atskaitomybės. 

2005 metų bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Siūloma: Patvirtinti 2005 metų 
bendrovės finansinę atskaitomybę. 
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2005 metų  pelno paskirstymas. Siūloma: Patvirtinti pelno paskirstymą. 

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 48 537 666 Lt (14 057 480 EUR). 

Grynasis finansinių metų pelnas 7 545 957 Lt (2 185 460 EUR). 

Pervedimai iš rezervų – 26 588 000 Lt (7 700 417 EUR). 

Paskirstytinas pelnas  iš viso – 82 671 623 Lt (23 943 357 EUR). 

Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 10 000 000 Lt (2 896 200 EUR). 

Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms – 16 338 000 Lt  (4 731 812 EUR). 

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 561 000 Lt (162 477 EUR), iš jų:  paramai, labdarai – 151 000 Lt (43 
733 EUR), socialinėms ir kultūrinėms reikmėms – 410 000 Lt (118 744 EUR). 

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – 0 Lt (0 EUR). 

Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti – 0 Lt (0 EUR). 

Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje – 55 772 623 Lt (16 152 868 EUR). 

 

Dėl savų akcijų supirkimo. 

Siūloma: Supirkti AB „Snaigė” paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas (VP ISIN kodas LT 
0000109274), pateikiant savanorišką oficialų pasiūlymą vertybinių popierių rinką reguliuojančių teisės aktų 
nustatyta tvarka ir įgyvendinant jį Vilniaus vertybinių popierių biržoje;  

Akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;  

Nacionalinėje vertybinių popierių rinkoje supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų už 10 000 000 (dešimt 
milijonų) litų, t.y. tokia pelno dalis paskirta į rezervą savoms akcijoms supirkti; 

Bendrovė supirks akcijas iki 2007 m. spalio 27 dienos;  

Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: minimali akcijų įsigijimo kaina – 12 Lt, maksimali akcijų 
įsigijimo kaina – 20 Lt; 

Minimali savų akcijų pardavimo kaina – 12 Lt už vieną akciją. Užtikrinti lygias galimybes visiems 
akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovės įsigytos savos akcijos bus parduodamos tik Vilniaus 
vertybinių popierių biržoje. Konkrečias savanoriško oficialaus pasiūlymo sąlygas, terminus, įsigijamų akcijų 
kiekius ir kainas, akcijų  pardavimo kainas bei sąlygas pavedama nustatyti ir spręsti bendrovės valdybai. 
Visus kitus klausimus, kurie nenumatyti šiame nutarime, pavedama spręsti bendrovės valdybai. 

 

Naujos bendrovės įstatų redakcijos priėmimas.  

Siūloma: Pritarti naujos redakcijos įstatų priėmimui.  

Atsisakyti stebėtojų tarybos bendrovės įstatuose panaikinant 6.1.2. punktą.  

6.1.3 punktą pakeisti 6.1.2 punktu ir tokia redakcija: “6.1.2.Valdyba sudaroma iš keturių narių ir renkama 
ketverių metų laikotarpiui.“  

6.1.4 punktą pakeisti 6.1.3 punktu.  

6.3. punktą panaikinti, 6.4.punktą pakeisti 6.3. punktu ir tokia redakcija: “6.3. Bendrovės valdybą renka ir  
atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas LR Akcinių bendrovių įstatyme reglamentuota tvarka. Bendrovės 
valdyba turi teisę priimti sprendimą išleisti obligacijas. Valdybos kompetencija kitais klausimais nesiskiria 
nuo LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos. Bendrovės valdybos darbo tvarką nustato  
valdybos darbo reglamentas.“ 

6.5. punktą pakeisti 6.4. punktu. 
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Bendrovės valdybos rinkimas. Siūloma: Bendrovės valdybą rinkti akcininkų susirinkimo metu. 

 

2006 m. balandžio 19 d. Audituoti konsoliduoti 2005 m. veiklos rezultatai 

Apyvarta ir kitos veiklos pajamos – 372,1 mln. Lt (107,8 mln. EUR). 

Pelnas iki mokesčių – 19,2 mln. Lt (5,6 mln. EUR). 

EBITDA –  41,4  mln. Lt (12,0 mln. EUR). 

 

2006 m. liepos 28 d. Konsoliduoti neaudituoti 2006 m. I pusm. veiklos rezultatai 

Pardavimų ir kitos veiklos pajamos: 128,90 mln. Lt (37,33 mln. EUR). 

Pelnas iki mokesčių: 1,16 mln. Lt (0,34 mln. EUR). 

EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą): 13,1 mln. Lt (3,79 mln. EUR). 

 

2006 m. rugpjūčio 9 d. Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo 

2006 m. rugpjūčio 8 d. AB „Snaigė“ valdyba priėmė sprendimą 2006 m. rugsėjo 11 d. 14.00 val. Alytuje, 
Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje sušaukti neeilinį visuotinį AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimą. 

Akcininkų registracijos pradžia 13val. 30 min., pabaiga 13 val. 50 min. 

Susirinkimo darbotvarkė: 

1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais. 

2. Visų akcininkų teisės įsigyti naujos emisijos bendrovės akcijas atšaukimas. 

3. Naujos redakcijos bendrovės Įstatų priėmimas. 

4. Valdybos nario rinkimas ryšium su Įstatuose padarytu pakeitimu dėl valdybos narių skaičiaus padidinimo 
iki penkių. 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos  
(2006 m. rugsėjo 4 d.)  pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba 
asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Atvykstantiems į susirinkimą turėti 
asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu turėti teisės aktų nustatyta 
tvarka patvirtintą įgaliojimą. 

 

2006 m. rugpjūčio 29 d. AB „Snaigė“ grupės konsoliduoti neaudituoti 2006 m. I pusm. veiklos rezultatai 

Pelnas iki mokesčių: 1,16 mln. Lt (0,34 mln. EUR). 

Grynasis nuostolis: 0,98 mln. Lt (0,29 mln. EUR). 

 

2006 m. rugsėjo 1 d. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai 

Bendrovės valdybos 2006-08-31  nutarimu siūlomi 2006 m. rugsėjo 11 d. neeilinio visuotinio akcininkų 
susirinkimo sprendimų projektai: 

1.Dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais. 

1.1. padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 756 960 Lt (septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai devyni 
šimtai šešiasdešimt litų) arba 219 231 EUR (du šimtai devyniolika tūkstančių du šimtai trisdešimt vienas), 
išleidžiant naują 756 960 (septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt) vnt., 1 
Lt (vieno lito) nominalios vertės paprastųjų vardinių bendrovės akcijų emisiją; 
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1.2. nustatyti, kad vienos naujai išleidžiamos paprastosios vardinės bendrovės akcijos įsigijimo vertė yra 13 
(trylika) litų; 

1.3. nustatyti, kad už naujai išleidžiamas bendrovės akcijas turi būti sumokėta pinigais arba nepiniginiu 
įnašu – 15 proc. dydžio Rusijos Federacijos ribotosios atsakomybės juridinio asmens „TechPromInvest“ 
prekine (įstatinio kapitalo) dalimi – ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo akcijų pasirašymo sutarties 
sudarymo; 

1.4. nustatyti 120 (vieno šimto dvidešimt) dienų terminą nuo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
dienos akcijų pasirašymo sutarčiai su bendrove sudaryti; 

1.5. nustatyti, jog, jei per aukščiau nurodytą akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, 
bendrovės įstatinis kapitalas bus didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju pavesti 
bendrovės generaliniam direktoriui bendrovės įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų 
skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui; 

1.6. pakeisti bendrovės įstatus atsižvelgiant į priimtus sprendimus bei įgalioti bendrovės generalinį 
direktorių pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus bei atlikti visus reikalingus veiksmus dėl įstatų 
įregistravimo. 

 

2. Dėl visų akcininkų teisės įsigyti naujos emisijos bendrovės akcijas atšaukimo: 

2.1. Akcininkų pirmumo teisės įsigyti išleidžiamų Bendrovės akcijų atšaukimo priežastys:  

2.1.1. bendrovės akcijų emisija šiuo metu yra vienintelis galimas būdas įsigyti 15 proc. dydžio Rusijos 
Federacijos ribotosios atsakomybės juridinio asmens „TechPromInvest“ prekinei (įstatinio kapitalo) daliai; 

2.1.2. Bendrovės ūkinės-komercinės veiklos plėtrai yra reikalingos papildomos investicijos dėl šių 
priežasčių: 

2.1.2.1. Rusijos Federacijos ribotosios atsakomybės juridinio asmens „TechPromInvest“ prekinės (įstatinio 
kapitalo) dalies įsigijimas supaprastins ribotosios atsakomybės juridinio asmens „TechPromInvest“ valdymą 
tuo atveju, jeigu bendrovė priims sprendimą plėsti ir vystyti veiklą per nurodytą Rusijos įmonę; 

2.1.2.2. prekinės (įstatinio kapitalo) dalies įsigijimas padidins visos ribotosios atsakomybės juridinio asmens 
„TechPromInvest“ dalies vertę galimam strateginiam investuotojui; 

2.1.2.3. prekinės (įstatinio kapitalo) dalies įsigijimas, ekonominiais skaičiavimais, leis padidinti 
konsoliduotas AB „Snaigė“ pajamas ir pelną ateityje. 

2.1.3. bendrovės akcijas įsigysiantys asmenys yra patikimi; 

2.2. Naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų kainos pagrindimas: 

2.2.1. bendrovės naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo kaina yra 13 (trylika) litų už vieną paprastąją 1 lito 
nominalios vertės vardinę akciją; 

2.2.2. bendrovės naujai išleidžiamų akcijų kaina yra lygi ketinamos įsigyti 15 proc. dydžio Rusijos 
Federacijos ribotosios atsakomybės juridinio asmens „TechPromInvest“ prekinės (įstatinio kapitalo) dalies 
preliminariai  rinkos vertei; 

2.3. Asmenys, kuriems bus siūloma įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas ir akcijų skaičius: 

2.3.1. Asmuo įsigysiantis bendrovės akcijas – LR pilietis Ždanas Rysevas, asmens kodas 36603260025 , 
gyv. Mindaugo g. 10-51, Kėdainiai. Įsigyjamų akcijų skaičius-454176 (keturi šimtai penkiasdešimt keturi 
tūkstančiai šimtas septyniasdešimt šešios), po 13 (trylika) litų už vieną paprastąją vardinę akciją. 

2.3.2. Asmuo įsigysiantis bendrovės akcijas – RF pilietis Rybnikov Valentin Valentinovič, id. Nr. 
390600967437, gyv. Elovaja aleja 38-3, Kaliningrad, RF. Įsigyjamų akcijų skaičius-302784 (trys šimtai du 
tūkstančiais septyni šimtai aštuoniasdešimt keturios), po 13 (trylika) litų už vieną paprastąją vardinę akciją. 
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2.3.3. Išleidžiamas akcijų skaičius – 756 960 (septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai 
šešiasdešimt) naujai išleidžiamų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė 1 
(vienas) litas. 

 

3. Dėl naujos redakcijos bendrovės įstatų priėmimo: 

3.1. sudaryti bendrovės valdybą iš penkių narių; 

3.2. pakeisti bendrovės įstatus atsižvelgiant į priimtus sprendimus bei įgalioti bendrovės generalinį 
direktorių pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus bei atlikti visus reikalingus veiksmus dėl įstatų 
įregistravimo. Pavesti Bendrovės vadovui atlikti visus veiksmus, susijusius su priimtais nutarimais. 

4. Dėl valdybos nario rinkimo ryšium su įstatuose padarytu pakeitimu dėl valdybos narių skaičiaus 
padidinimo iki penkių: 

4.1. išrinkti į bendrovės valdybą Marių Binkevičių (akcininko „Hansabank klientai“ siūlymu);  

4.2. įgalioti generalinį direktorių pranešti juridinių asmenų registrui apie naujai išrinktą valdybos narį bei 
atlikti visus su tuo susijusius veiksmus. 

 

2006 m. rugsėjo 11 d. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2006 m. rugsėjo 11 d., priimti sprendimai: 

1.Dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais. 

1.1. padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 756 960 Lt (septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai devyni 
šimtai šešiasdešimt litų) arba 219 231 EUR (du šimtai devyniolika tūkstančių du šimtai trisdešimt vienas), 
išleidžiant naują 756 960 (septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt) vnt., 1 
Lt (vieno lito) nominalios vertės paprastųjų vardinių bendrovės akcijų emisiją; 

1.2. nustatyti, kad vienos naujai išleidžiamos paprastosios vardinės bendrovės akcijos įsigijimo vertė yra 13 
(trylika) litų; 

1.3. nustatyti, kad už naujai išleidžiamas bendrovės akcijas turi būti sumokėta pinigais arba nepiniginiu 
įnašu – 15 proc. dydžio Rusijos Federacijos ribotosios atsakomybės juridinio asmens „TechPromInvest“ 
prekine (įstatinio kapitalo) dalimi – ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo akcijų pasirašymo sutarties 
sudarymo; 

1.4. nustatyti 120 (vieno šimto dvidešimt) dienų terminą nuo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
dienos akcijų pasirašymo sutarčiai su bendrove sudaryti; 

1.5. nustatyti, jog, jei per aukščiau nurodytą akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, 
bendrovės įstatinis kapitalas bus didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju pavesti 
bendrovės generaliniam direktoriui bendrovės įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų 
skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui; 

1.6. pakeisti bendrovės įstatus atsižvelgiant į priimtus sprendimus bei įgalioti bendrovės generalinį 
direktorių pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus bei atlikti visus reikalingus veiksmus dėl įstatų 
įregistravimo. 

2. Dėl visų akcininkų teisės įsigyti naujos emisijos bendrovės akcijas atšaukimo: 

2.1. Atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamas naujos emisijos akcijas. 

2.2.Suteikti teisę įsigyti bendrovės akcijas šiems asmenims: 

2.2.1. LR piliečiui  Ždanui Rysevui, asmens kodas,36603260025, gyv. Mindaugo g. 10-51, Kėdainiai. 
Įsigyjamų akcijų skaičius-454176 (keturi šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai šimtas septyniasdešimt 
šešios), po 13 (trylika) litų už vieną paprastąją vardinę akciją. 
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2.2.2. RF piliečiui Rybnikov Valentin Valentinovič, id. Nr. 390600967437, gyv. Elovaja aleja 38-3, 
Kaliningrad, RF. Įsigyjamų akcijų skaičius-302784 (trys šimtai du tūkstančiais septyni šimtai 
aštuoniasdešimt keturios), po 13 (trylika) litų už vieną paprastąją vardinę akciją. 

3. Dėl naujos redakcijos bendrovės įstatų priėmimo: 

3.1. sudaryti bendrovės valdybą iš penkių narių; 

3.2. pakeisti bendrovės įstatus atsižvelgiant į priimtus sprendimus dėl valdybos narių skaičiaus keitimo, 
įgalioti bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus bei atlikti visus reikalingus 
veiksmus dėl įstatų įregistravimo. 

3.3. atsižvelgiant į tai, kad naujai išrinkto valdybos nario įgaliojimai prasidės nuo pakeistų bendrovės įstatų 
registravimo Juridinių asmenų registre, įgalioti generalinį direktorių pirmiausiai pateikti Juridinių asmenų 
registrui įstatus dėl  valdybos narių skaičiaus pakeitimo (nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio), o įstatus dėl 
pakeisto įstatinio kapitalo dydžio pateikti  juridinių asmenų registrui įstatymų numatyta tvarka pateikti.  

4. Dėl valdybos nario rinkimo ryšium su įstatuose padarytu pakeitimu dėl valdybos narių skaičiaus 
padidinimo iki penkių: 

4.1. išrinkti į bendrovės valdybą Marių Binkevičių (akcininko „Hansabank klientai“ siūlymu);  

4.2. įgalioti generalinį direktorių pranešti juridinių asmenų registrui apie naujai išrinktą valdybos narį bei 
atlikti visus su tuo susijusius veiksmus. 

 

2006 m. spalio 18 d. Dėl dukterinės įmonės steigimo projekto 

Akcinė bendrovė „Snaigė“ pradėjo rengti projektą dėl dukterinės įmonės, kuriai planuojama perduoti dalį 
bendrovės verslo, nesusijusio su pagrindine bendrovės veikla, steigimo. Bendrovės valdybai priėmus 
sprendimą apie šio projekto vykdymą, bus paskelbtas esminis įvykis su detalizuota informacija. 

 


