
 

 

UAB „Plungės šilumos tinklai“ 

įmonės kodas: 1705354515, buveinės adresas: V. Mačernio g.19, Plungė 

Duomenys kaupiami VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro Telšių filiale 

 

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

2019-11-12 Nr.4 

UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) 2019-11-12 10.00 val. visuotiniame akcininkų 
susirinkime, vykstančiame Bendrovės buveinės adresu V. Mačernio g. 19, Plungė, dalyvauja 100 proc. 
Bendrovės akcininkų, t.y.: 

1) Plungės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas: 188714469, turinti 573 686 
Bendrovės akcijų, suteikiančių tokį patį kiekį balsu Bendrovės akcininkų susirinkimuose, ir 

2) Rimantas Šadauskas, turintis 20 Bendrovės akcijų, suteikiančių tokį patį kiekį balsų Bendrovės 
akcininkų susirinkimuose, ir 

3) Petras Piekus, turintis 100 Bendrovės akcijų, suteikiančių tokį patį kiekį balsų Bendrovės 
akcininkų susirinkimuose. 

Susirinkimo kvorumas yra, visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus. 

Visuotinis akcininkų susirinkimas sušauktas tinkamai, visiems Bendrovės akcininkams raštiškai sutikus 
nesilaikyti LR ABĮ nustatytų visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo terminų. 

Susirinkimo pirmininku vienbalsiai patvirtintas Arūnas Tamošauskas, susirinkimo sekretore – Simona 
Tamulienė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Mėnesinio atlygio nustatymas nepriklausomiems valdybos nariams 
2. Nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarties formos tvirtinimas 

 
SVARSTYTA: 

1. Mėnesinio atlygio nustatymas nepriklausomiems valdybos nariams 
Nutarta: Nustatyti nepriklausomam Bendrovės valdybos nariui 495 Eur, o Bendrovės valdybos 
pirmininkui – 660 Eur mėnesinį atlygį. Į mokėtiną atlyginimą įskaičiuoti visi mokesčiai ir kiti mokėjimai, 
taip pat nepriklausomų valdybos narių išlaidos (kelionės į valdybos posėdžius, telefono ir kt. išlaidos), 
kurias nepriklausomi Bendrovės valdybos nariai gali patirti vykdydami jiems pavestas funkcijas. 
Atlyginimas išmokamas už praėjusį mėnesį iki sekančio mėnesio 15 dienos. 

Balsavo: 

Už – 573 686 
Prieš – 120 
Viso – 100 proc. Bendrovės balsų. 

 

SVARSTYTA: 

2. Nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarties formos tvirtinimas 
Nutarta: Patvirtinti Bendrovėje naudojamą nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarties formą 
(pridedama). 

Balsavo: 

Už – 573 706 
Prieš – 100 



 

 

Viso – 100 proc. Bendrovės balsų. 

 

 

PRIDEDAMA: 

1) Susirinkime dalyvavusių akcininkų registracijos sąrašas; 

2) Nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarties forma  

 

 

Susirinkimo pirmininkas     Arūnas Tamošauskas 

 

Susirinkimo sekretorė       Simona Tamulienė 

   


