
 

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS  

 

Užpildymo data: 2023 -                              -   __ 

 

Bendrojo balsavimo biuletenio užpildymo instrukcijos: 

 

Žymėjimo pavyzdys  

Pažymėti galite tik vieną pasirinktą balsavimo atvejį („už“ arba „prieš“ sprendimo projektą) kiekvienu darbotvarkės 

klausimu. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti kredito unijos 

nario valios, laikoma, kad narys šiuo klausimu iš anksto nebalsavo. 

 

Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti kredito unijos narys arba nario įgaliotas fizinis asmuo. Jeigu 

užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra narys, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi 

būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. 

 

Šį biuletenį prašome atsiųsti paštu arba atnešti į „DELTA“ kredito uniją, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas iki 2023 m. 

kovo mėn._20 dienos 14 val. 

 

 

Aš, ________________________________                  , gimęs __                                            _,  negalėdamas dalyvauti 

 (vardas, pavardė)                   (gimimo data) 

kooperatinės bendrovės „DELTA“ kredito unijos (buveinės adresas Savanorių pr. 292B, Kaunas, įmonės kodas 212046420) 

visuotiniame narių susirinkime, kuris šaukiamas 2023 m. kovo mėn. 20 d. 16 val., balsuoju pagal darbotvarkę sekančiai: 

 

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Ataskaitą įvertinti teigiamai:   

 Už  Prieš    

  

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Ataskaitą įvertinti teigiamai: 

 Už  Prieš     

 

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Ataskaitą įvertinti teigiamai: 

 Už  Prieš  

 

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.  

4.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal pateiktą projektą patvirtinti:   

 Už  Prieš  

    

4.2. Pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą: 

 Už  Prieš 

 

5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pateiktą nutarimo 

projektą patvirtinti: 

 Už  Prieš   

   

6. Kredito unijos nuosavo kapitalo mažesnio už pajinį kapitalą tvirtinimas.  

            Už  Prieš  

 

7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, 

ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių 

suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. 

Įgaliojimų priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo 

ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito 

unijos nuosavo kapitalo valdybai suteikti: 

           Už  Prieš  

 

8. Kredito unijos Paskolų komiteto narių rinkimas. 

8.1. Paskolų komiteto nariais išrinkti: 

 

1. Sigitas Gudavičius                 Už                Prieš  



 

 

2. Živilė Pintukaitė     Už                Prieš  

 

3. Georgij Zelenkov     Už                Prieš 

 

8.2. Paskolų komiteto pirmininku išrinkti: 

 

1. Sigitas Gudavičius     Už                Prieš 

 

 

9. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas. 

           Už  Prieš  

 

 

 

 

 

Su darbotvarkėje nurodytais nutarimų projektais esu susipažinęs. Neįvykus šaukiamam susirinkimui dėl kvorumo 

nebuvimo, prašau šį bendrąjį balsavimo biuletenį laikyti galiojančiu pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime. 

 

 

 

 

 

(data)      (parašas)   

 

 

 


