BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS
Užpildymo data: 2022-____-____
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 pristatyti arba atsiųsti paštu į kredito uniją „Sūduvos parama“, adresu Vytauto g. 19, 68300
Marijampolė arba pasirašytą elektroniniu parašu nuskenuotą atsiųsti el. paštu kusp@lku.lt iki 2022 m. kovo 23 dienos
10 val.
Aš,__________________________________________________________________, gimęs ___________________,
(vardas, pavardė)

(gimimo data)

negalėdamas dalyvauti kooperatinės bendrovės kredito unijos „Sūduvos parama“ (buveinės adresas Vytauto g. 19,
68300 Marijampolė, įmonės kodas 110067062) visuotiniame narių susirinkime, kuris šaukiamas 2022 m. kovo 23 d.
10 val., balsuoju pagal darbotvarkę sekančiai:
1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2021 m. Ataskaitos įvertinimas. Ataskaitą įvertinti teigiamai:
Už
Prieš
2. Valdybos veiklos ataskaita už 2021 m. Ataskaitos įvertinimas. Ataskaitą įvertinti teigiamai:
Už
Prieš
3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2021 m. Ataskaitos įvertinimas. Ataskaitą įvertinti teigiamai:
Už
Prieš
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 m. ir 2022 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos
projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 m. tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo
(nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas
4.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 m. pagal pateiktą projektą patvirtinti:
Už
Prieš
4.2. 2021 m. pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą:
Už
Prieš
5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pateiktą nutarimo
projektą patvirtinti:
Už
Prieš
6. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas
Už
Prieš
7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
7.1. Valdybos nariais išrinkti:
7.1.1. REDĄ DAMANSKIENĘ
Už
Prieš
7.1.2. JOLITĄ MATUKAITIENĘ

Už

Prieš

7.1.3. KAZIMIERĄ SPŪDIENĘ

Už

Prieš

7.1.4. JUOZĄ KAIRĮ

Už

Prieš

7.1.5. SIGUTĮ JUNDULĄ

Už

Prieš

7.2. Valdybos pirmininku išrinkti:
7.2.1. REDĄ DAMANSKIENĘ

Už

Prieš

8. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
8.1. Paskolų komiteto nariais išrinkti:
8.1.1. OLEGĄ VILUTĮ
Už
Prieš
8.1.2. ELĘ KUPRIENĘ

Už

Prieš

8.1.3. BIRUTĘ GAPONOVIENĘ

Už

Prieš

8.2. Paskolų komiteto pirmininku išrinkti:
8.2.1. OLEGĄ VILUTĮ
Už

Prieš

9. Įgaliojimų suteikimas valdybai jos kadencijos laikotarpiu 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. Suteikti įgaliojimus valdybai
jos kadencijos laikotarpiu 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.
Už

Prieš

10. Narių, neatitinkančių narystės kriterijaus, pašalinimas iš kredito unijos narių. Pašalinti narius, neatitinkančius
narystės kriterijaus (pagal sąrašą), iš kredito unijos „Sūduvos parama“ narių
Už
Prieš
11. Informacija apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą (jei bus mažinami), atsižvelgiant į patirtus
nuostolius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymu, kredito unijos „Sūduvos parama“ pajiniai
įnašai už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus grąžinami pasibaigus finansiniams metams, kuriais narystė kredito
unijoje pasibaigė ar kuriais buvo gauti prašymai grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, visuotiniam narių
susirinkimui patvirtinus metines finansines ataskaitas ir pajinius įnašus proporcingai sumažinus, atsižvelgiant į
metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas.
Susipažinau
12. Informacija dėl kredito unijos „Sūduvos parama“ nuosavo kapitalo dydžio, mažesnio negu pajinis kapitalas, to
priežastys ir priemonių planas. Kredito unijos „Sūduvos parama“ nuosavas kapitalas dėl ankstesniais metais
sukauptų nuostolių likučių mažesnis negu pajinis kapitalas. Kredito unija „Sūduvos parama“ laikydamasi patvirtinto
strateginio veiklos plano sukauptus nuostolius mažina ir nuosavą kapitalą atstatinėja iki reikalaujamo dydžio. Asmuo,
įgaliotas teikti informaciją šiuo klausimu – administracijos vadovė Reda Damanskienė, tel. 8-646-14790, el. paštas:
kusp@lku.lt.
Susipažinau
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)

