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UZpildymo data:2023-

Bendroj o balsavimo biuletenio ui,pildymo instrttkcij os :
Zymejimo pavyzdysfl
Paiymeti galite tik vienq pasirinktq balsavimo atveji (,,u2" arba ,,priei" sprendimo projektq) kiekvienu darbotvarkis
klausimu. Jeigu bendrasis balsayimo biuletenis uipildytas taip, kad atskiru klausimu neimanoma nustatyti kredito unijos
nario yalios, laikoma, kad narys iiuo klausimu ii anksto nebalsavo.

Uipildytq bendrqji balsavimo biuleteni turi pasiraiyti kredito unijos narys arba nario igaliotas fizinis asmuo. Jeigu
uipildytq bendrqji balsavimo biuleteni pasiraio asmuo, kuris ndra narys, prie uipildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi
biti pridetas teisg balsr.toti patvirtinantis dokumentas.

31 biuleteri praiome atsiqsti paitu arba atnefiti I Panevdiio kredito unijq, adresu Topoliq al. I7, Paneveiys iki 2023 m. kovo
17 dienos 10 val.

(vardas, pavardd)
, gimgs negaledamas dalyvauti

(gimimo data)
kooperatines bendroves PaneveZio kredito unijos (buvein6s adresas BaZnydios g. 2A, Ramygala, PaneveZio r., lmones kodas
112040352) eiliniame visuotiniame nariq susirinkime, kuris Saukiamas 2023 m. kovo 17 d. 1l val., balsuoju pagal
darbotvarkg sekandiai :

.l 
. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos lvertinimas. Ataskaitq ivertinti teigiamai:

Euz E pries

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos lvertinimas. Ataskaitq lvertinti teigiamai:
Euz ! eries

3. Paskolq komiteto ataskaita. Ataskaitos ivertinimas. Ataskaitq ivertinti teigiamai:
E uz ! eries

4. Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metiniq finansiniq ataskaitq
rinkinio tvirtinimas. Nutarimo ddl pelno paskirstymo priemimas.
4.1. Metini4finansinirl ataskait4 rinkini pagal pateiktq projektq patvirtinti:

E uz f]pries
4.2. Pelnq paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktq nutarimo projektq:

Auz E pries

5.2023 metq kredito unijos pajamq ir iSlaidq s4matos tvirtinimas. Pajamrl ir iSlaidq sqmatq pagal pateiktq nutarimo
projektq patvirtinti:

Euz E pries

6. lgaliojimq suteikimas valdybai priimti sprendimus del disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto lsigijimo,
ilgalaikiq paskolq paemimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo uZ kitq asmenq prievoles, jeigu turto vertd ar sandoriq
suma vir5ija li 10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

tgaliojimq priimti sprendimus del disponavimo kredito unijos turhr ir ilgalaikio turto isigijimo, ilgalaikiq paskoltl padmimo
ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo ui kitq asmenU prievoles, jeigu turto vertu ar sandoritl suma viriija l/10 kredito
unijos nuosavo kapitalo val$tbai suteikti:

Euz ! trtes
7. Naujos redakcijos lstatq tvirtinimas. lstatus patvirtinti:

Euz
8. Kiti klausimai:

n pries

8.1. Del atsiskaiqrmo su Kredito unijos nariais, kuriq naryste kredito unijoje pasibaige 2022 m.

E uz ! nies
8.2. Del Kredito unijos nariq paialinimo i3 Ituedito unijos nariq:

Euz E pries

Su darbotvarkeje nurodytais nutarimq projektais esu susipaZings. Nelvykus Saukiamam susirinkimui del kvorumo
nebuvimo, praSau 5i bendrqi! balsavimo biuleteni laikyti galiojandiu pakartotiniame visuotiniame nariq susirinkime.

(data) (paraias)


