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VISUOTINIO AKCININKU SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 3
2008 I I 14

Vilnius

Bendroves iregistruotas lstatinis kapitalas 42 568 849 (keturiasdeSimt du milijonai penki Simtai
Sesiasdesimt astuoni tiikstandiai aStuoni Simtai keturiasdesimt devyni) litai. Jis padalintas i +Z SAt US
(keturiasdelimt du milijonus penkis Simtus SeSiasdelimt a5tuonis rrtkstandius aituonis Simtus
keturiasdelimt delynias) paprast4sias vardines I lito nominalios vertes akcijas. Visos akcijos apmoketos
pilnai. Kiekviena I (vieno) Iito nominalios vertes paprastoji vardine akcija susirinkime suteikia vieno
balso teisq.
Visuotinio akcininkq susirinkimo apskaitos diena - 2008 m. lapkridio 7 d.
Susirinkimas lvyko 2008 m. lapkridio 14 d. patalpose, esandiose adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
SeimyniSkiq g. l.
Susirinkimo pradZia - 10.00 val
Susirinkimo pabaiga - 10.30 val.

Susirinkim4 pradeda AB "Invalda" prezidentas Darius Sulnis. Jis paskelbia, kad susirinkimas su5auktas
bendrov€s valdybos iniciatyva ir sprendimu. Apie susirinkimo viet4 ir laik4 pranesta 2008 m. spalio l4 d.
dienraSdiuose ,,Verslo Zinios" Nr. 195 ir ,,Lietuvos rytas" Nr. 235. Apie papitdyq susirinkimo
darbotvarkg praneita 2008 m. lapkridio 4 d. dienra5diuose ,,Verslo Zinios" Nr. 209 ir ,,Lietuvos rytas"
Nr. 251 (dokumentai, irodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkrl susaukim4
pridedami prie protokolo).

D. Sulnis sitilo i3rinkti susirinkimo darbo grupg.

I susirinkimo darbo grupg vienbalsiai iSrenkami:
o susirinkimo pirmininku - Dariq Sulni;
o susirinkimo sekretore - Kristina Gudauskaite:
o asmeniu, atsakingu uZ Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo 22 straipsnio 2 d.

numarytus veiksmus - Dailius Juozapas MiSeikis.

Susirinkimo pirmininkas susirinkimq informavo, kad:

1. akcin6s bendroves ,,lnvalda" iSleistos akcijos Sio visuotinio akcininkq susirinkimo apskaitos
dienai ir susirinkimo dienai suteikia i5 viso 42 568 849 (keturiasde5imt du milijonus penkis
Simtus SeSiasdeSimt aStuonis ttikstandius a5tuonis Simtus keturiasde5imt devynis) balsus.

2. Bendrovei pateiktas vienas galiojantis bendrasis balsavimo biuletenis (5400 balsq), kuris
pridedamas prie Sio protokolo.

3. Susirinkimui yra pateikti 2 igaliojimai. Visi lgaliojimai atitinka jq formai keliamus teises aktrl
reikalavimus ir yra galiojantys. lgaliojimai pridedami prie 5io protokolo.

4. Bendrovei pateiktos sutartys, kurirl pagrindu visuotiniame akcininkq susirinkime dallwaujantiems
akcininkams papildomai priklauso 4 841 877 balsai.

5. Susirinkime daly'vauja akcininkai, kuriems priklauso:
6. 23.625.178 akcijos, kas sudaro 55,50 proc. istatinio kapitalo;

28 467 055 balsai, kas sudaro 66,87 proc. visq bendroves akcijq suteikiamq balsq tame skaidiuje:

6.l asmeniSkai - 28 433 276 balsavimo teisg suteikiandioms akcijoms. Dalyvaujandiq susirinkime
akcininkq registravimo sqraSas pridedamas prie 5io protokolo;
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6.2. bendraisiais barsavimo biuleteniais - 5400 balsavimo teisg suteikiandioms akciioms;
6.3. pagal igaliojimus - 28 379 balsavimo teise suteikiandioms akciioms.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq Lstarymo 27 straipsnio I dalimi susirinkimas yrateisetas ir gali priimti sprendimus. Nustadius, kad kvoiumas yra, laikoma, kad jis yra uiso-suri.int imometu.

Kiekvienam susirinkime dalyvaljandiam akcininkui yra pateikta susirinkimo darbotvarke ir sprendimqprojektai, kurie pridedami prie Sio protokolo

DARBOTVARKE:

I . Del.nevieSos 25 mln. litq konvertuojamqjq obligacijq emisijos illeidimo.
2.. D€l akcininkq pirmumo teises isigyti 2s mln. liq konvertuojamqiq obrigaciiq emisijos obligaciiq
at5aukimo.
3. Ddl nevie5os 50 mln. litq konvertuojamqjq obligacijq emisijos i5leidimo.
4. Del akcininkq pirmumo teises isigyti 50 mln. ritq konvertuojamqiq obligaciiq emisiios obrigaciiq
at5aukimo.
5. Del vie5os 30 mln. litq konvertuojamqlq obligacijq emisijos i5leidimo.
6. Del AB ,,Invalda" istatinio kapitalo didinimo, susieto su konvertuojamqlq obligaciiq emisliomis.
7. Del pritarimo akcines bendrov6s ,,Invalda" audito komiteto sudarymo iiveitto-s taisyt<tems.
8. Ddl akcines bendroves ,,Invalda" audito komiteto naxiq rinkimq.

1. D6l nevieios 25 mln. litq konvertuojamqi4 obligacijq emisijos ibleidimo.

Akcininkai buvo informuoti, kad vie5ai paskelbtuose susirinkimo sprendimq projektuose ir akcininkq
turimoje _susirinkimo medZiagoje pateikta sitiloma sprendimq formuluot€. 3usirinkimo pirmininkai
pristate akcininkams Sio klausimo esmines s4lygas ir atkreipi demes[ [ sprendimo dalies, susijusios su
[keitimu, formuluoQ, kadangi siekiant atskleisti kuo i5samesng informacij4 valdyba siglo putik.linq
sprendimo dalies redakcijq kurioje numatoma, kad 25 mln. litq vertes obligacijq savininkui gali buti
ikeistos AB ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas" irlarba AB,,Kauno tiltai" irlarba AB ,.Sanitas,. akciios
irlarba kitas Saliq sutartas turtas. Sitiloma Siuo darbowarkes klausimu balsuoti 2 kartus, kad bgtq gatima
Zinoti, kiek akcininkq pritaria sprendimo projektui su patikslinta formuluote ir kiek yra pritariandiq vieiai
skelbtai formuluotei.

Pirmiausia balsuojama uZ sprendimo projekt4 su patikslinta projekto dalies redakciia.

BALSAVO: ,,uL" -28.461.655, ,,prieS" 0 balsq.

Balsuojama u.Z vieSai paskelbto sprendimo projekt4.

BALSAVO: ,,u2" -5 400,,,prieS" 0 balsq.

99, 98 proc. visq susirinkime dalyvaujandiq akcininkq akcijq suteikiamq balsq dauguma
NUSPR{STA:
ISleisti nevie54 25 000 000 litq konvertuojamdq obligacijq emisij4.
ISleidZiamq konvertuojamrjq obligacijq skaidius - 250 000 vienetq vienos konvertuojamosios obligacijos
nominali verte - 100 litLl.
Sios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teisg:
- gauti i5perkamq obligacijq ar jq dalies nominali4 vertg bei 9,9 proc. metines pahkanas (skaidiuojant,
kad metus sudaro 365 dienos). Paliikanos sumokamos obligacijq iSpirkimo dienq;
ir/arba
- pasibaigus obligacijq iSpirkimo terminui pakeisti visas ar dal[ obligacijq I paprast4sias vardines akcijas,
vienq 100 liq nominalios vertis obligacij4 keidiant I akcijas naudojant koeficient4 5,5 (uZ vien4 obligaiijq
tektq apie 18,18 akcijos, o galutinis rezultatas bitq apvalinamas, naudojant aritmetinio ipvalinimo



taisyklg) b:i. uf:l.r [skaitymo.i a;men]ng.. yertybiniq popierirtr sqskaite dien4 gauti pariikanas, kuriosmokam_os uZ keidiamas obligacijas ir apskaidiuojimo, pagai fo.mutg.
P_= SUM (i=1,.....,n) [Di * A * ( I +0,0t9l365 ',Si],
Kur:
P - mokamos palukanos;
Di - i{asis pinigq srautas vienai paprastajai vardinei AB ,,Invalda" akcijai, tenkantis obligacijq galiojimo
metu (pinigq srautas - paskirti dividendai arba,/ir priklausandios ismokos" mazinant ittriiili"o][;",A - keidiant konvertuojamqsias obligacijas I akcijas santykiu 100/5,5 gauq akciiq skaieius; 

'

S - dienq skaidius, skaidiuojamas nuo 3l-os kalindorines dienos, kada atsirado prievole ismoketi pinigq
srautus iki obligacijq galiojimo pabaigos.
Konvertuojamqiq obligacijq keitimo i akcijas sqlygos:
Galutinis_terminas, per kuri obligacijos investuotojo pareiskimu gali blti keidiamos I akcijas - iki 2010 m.
Iiepos I d.
Investuotojas, lsigiigs visq obligacijq emislj4 ir norintis, kad visos jam priklausandios obligacijos bfrtrlpakeistos i akcijas, 5iq teis9 iki-2010 m. balandZio 2 d. gali igyvendinti bet kada, pateiidamas AB
,,lnvalda" ra514in[ praneSim4. Tokio.raSytinio pranelimo puteiti-o diena laikoma obligacijrl ispi.ki;no
termino pabaiga. AB ,,Invalda" visq investuotojui priklausandiq obligacijq emisilq isipar;ig;j; pat"isti iakcijas ne veliau kaip per de5imt darbo dienq nuo raiytinio prane5imJgavimo dienos.
Jeigu investuotojas yra [sigrjgs dati obligacilq emisijos ir'nori jas visas ar dal[ pakeisti i akcijas, arba
investuotojas yra [sigijgs vis4 obligacijrl emisijq ir nori i akcijas pakeisti rik ial[ jam prikLusandiq
obligaciiu rasyini pranesimq AB ,,tnvalda" jis pateikia 2010 m. b;landzio z a. Siuo aweju obligaciiq
iSpirkimo termino pabaiga yra 2010 m. liepos I d.
Iki 2010m balandiio 2 d. (iskaitytinai) Investuotojui nepateikus AB,,lnvalda" pranesimo d€l obligacijq
ar iq dalies keitimo i akcijas, obligacijos ar iq dalis I akcijas nekeidiamos, o investuotoio turimos
obligacijos i5perkamos 2010 m. liepos I d.
Pritarti AB ,,Invalda" valdybos sprendimui uZtikrinant lsipareigojimus Investuotojui, isigijusiam visas
Sios emisijos konvertuojam4sias obligacijas, [keisti:
- arba paprastqlias vardines AB ,,Invaldos nekilnojamojo turto fondas., akcijas;
- ir (arba) pirminiu arba antriniu [keitimu paprastqsias vardines akcines bendroves ,,Kauno tiltai', akciias:
- ir (arba) paprastqsias vardines akcines bendroves ,,Sanitas.. akcilas;
- ir (arba) bet kuri kit4 turtq del kurio [keitimo Salys susitaria;
- ikeitimo objektas gali bUti keidiamas Saliq susitarimu;
Investuotojui ikeidiama tiek turto, kad pasiraSytq obligacijq nominali verte sudarytq 70 proc. viso
investuotojui ikeisto turto rinkos vertes, kuri nustatoma Saliq susitarimu, Obligacijq pasirasymo sutarties
sudarymo dienai.
Duomenys apie akcijas, i kurias bus keidiamos konvertuojamosios obligacijos:
- klase - paprastosios vardines akciios;
- maksimalus akcljq skaidius, i kurl gali biiti pakeistos obligacijos - 4 545 455 akcijos;
- nominali verte - I (vienas) litas;
- suteikiamos teises - visos AB ,,Invalda" istatuose numatltos turtines ir neturtines teises. Akcijos,
i5leistos konvertuojant obligacijas, bus prijungtos prie galiojandios akcijq emisljos ir nuo prijungimo
momento jomis bus galima prekiauti Vilniaus vertybiniq popieriq birZoje.
Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimas i5leisti 25 000 000 litq nominalios vertes nevie54
konvertuojamdq obligacijq emisij4 yra kartu ir sprendimas padidinti bendroves istatin[ kapitalq4 545 455
litq suma.
AB,,Invalda" [statinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akcij6 [ kurias keidiamos konvertuojamosios
obligacijos, jei jq savininkas per Sioje visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimo dalyje nustatytq
terminq raltu parei5ke nor4 keisti Sias obligacijas i akcijas, nominaliq verdiq suma.
AB ,,Invalda" valdybai, pasibaigus Sioje visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimo dalyje isleisti
konvertuojamqsias obligacijas nustaq/tam terminui ir jq savininkams raitu pareiSkus norq keisti Sias
obligacijas I akcijas, pavedama AB ,,Invalda" istatuose atitinkamai pakeisti [statinio kapitalo dyd[ bei
akcilq skaidiq ir pateikti pakeistus [status juridiniq asmenq registro tvark)4ojui. Siuo aweju apmokejimas
uZ konvertuojamqsias obligacijas laikomas apmokejimu uZ akcijas, i kurias pakeistos Sios obligacijos.



fu?:t;*:t"--- 
pirmumo teis€s isigyti 25 mtn. tit4 konverruojamqiq obtigacijq emisijos obtigacij4

Siuloma atiaukti visiems akcinink*:. pi.-lTg teisg lsig]ti 25 mrn. titq konvertuojamqiq obligaciiqemisijos obligacijq. Teisq isigyi visas Sios emisijos konvert"riojamqsias obligacijas sureikti bendrover ,,RBfinansai". Pirmumo reises atsaukimo priezastii - uzikrinti"res6 skirq "nn'..tnvalau:: 
l.ipur",go;in,,,Ipertvarkymui, pritraukim4.

Akcininkai buvo informuoti, kad reikalingas.kvorumas sprendimui.iiuo klausimu priimti yra daugiau kaip3/4 susirinkime dalyvaujandiq balsq neikaidiuojant Alvydo Banio 1.029.624 uatsB dris neiuri teisesbalsuoti Siuo klausimu, kadangi sprendziamas klausimas del teises isigyti obtigacijq suteikimo su juosusijusiai [monei.

BALSAVO: ,,u2" -27.437.431, ,,priei.. 0 balsq.

ITIUSPR{STA:

Alsaukti visiems akcininkams pirmumo teisg isiglri 25 000 000 litq konvertuojamqiq obligaciiq emisiios
obligacijq.

I:i*^ l:tgni visas Sios emisijos. konvertuojamqsias obligacijas suteikti uAB ,,RB finansai,,, kodas
301999571, buveines adresas Vilniaus m.sav. Vilniaus m. A.Juozapavidiaus g. 9A.
Pirmumo teises atsaukimo priezastis - uztikrinti liil! skirtq AB ,,lnvalda., isipareigoj imq pertvark),rnui,
pritraukimq.

3. SVARSTYTA:
D6l nevieSos 50 mln. litq konvertuojamqiq obligacijq emisijos iileidirno.

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad pilnq sprendimo formuluotg akcininkai turi patektq ir taip pat
atkreipe demesi I sprendimo dalies, liediandios [keitimq formuluotg. Siuloma Siuo darblwarkis klausimu
balsuoti 2 kartus, kad b[q galima Zinoti, kiek akcininkq pritaria sprendimo projektui su patikslinta
formuluote ir kiek yra pritariandiq vieiai skelbtai formuluotei.

Pirmiausia balsuojama uZ sprendimo projektq su patikslinta projekto dalies redakcija

BALSAVO; ,,uL" - 28.461.655, ,,prie5" 0 balsq.

Balsuojama uZ vieSai paskelbto sprendimo projektq,

BALSAVO:,,uL" - 5 400,,,prie5" 0 balsq.

99, 98 proc. visq susirinkime dalyvaujandiq akcininkq akcijq suteikiamq balsq dauguma
NUSPR{STA:
ISleisti nevie5q 50 000 000 litq konvertuojamqiq obligacijq emisijq.
ISleidZiamq konvertuojamqjq obligacijq skaidius - 500 000 vienetg vienos konvertuojamosios obligacijos
nominali vert€ - 100 liq.
Sios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teisg:
- gauti iSperkamq obligacijq arjq dalies nominaliq vertE bei 9,9 proc. metines paliikanas (skaidiuojant,
kad metus sudaro 365 dienos). Palukanos sumokamos obligacijq iipirkimo dien4;
ft/arba
- pasibaigus obligacijq iSpirkimo terminui pakeisti visas ar dali obligaciiq i paprastqsias vardines akcijas,
vienq 100 litq nominalios vertes obligacijq keidiant I akcijas naudo.lant koeniienta s,3 (uZ vien4 obligatijq
teltq apie 18,18 akcijos, o galutinis rezultatas bDq apvalinamas, naudojant aritmetinio apvatinimo
taisyklQ) bei akcijq [skaitymo I asmening vertybiniq popieriq s4skait4 dien4 gauti palukanas, kurios
mokamos uZ keidiamas obligaciias ir apskaidiuojamos pagal formulg.
P = SUM (i=1,.....,n) [Di * A r, ( I +0,099/365*5)],
Kur:
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P - mokamos pal[kanos;
Di - i-tasis pinigq srautas vienai AB paprastajai vardinei ,,Invaldos.. akcijai, tenkantis obligacijqgaliojimo metu (pinigu srautas - paskirti a-iviaendai arba/ir priklausandios iimokos maZinant istatinlkapitalq);
A - keidiant konvertuojamqsias obligacijas I akcijas santykiu 100/5,5 gauq akciiq skaidius;S - dienq. skaidius,. skaidiuojamas nuo 3l-os kallndorinls dienos, kada atsirado prievole ismoketi pinigqsrautus iki obligacijq galiojimo pabaigos.
Konvertuojamqjq obligacijq keitimo i akcijas sqlygos:
Galutinis terminas, per kur[ obligacijos investuotojo pareiskimu gali buti keidiamos I akcijas - iki 2010 m.liepos I d.
Investuotojas, isigrjqs visq obligacliq emisiiq ir norintis, kad visos jam priklausandios obligacijos btitqpakeistos I akcijas, siq teisQ iki.20l0.m. balandzio 2 d. gali igyvendinti bet kada, patei-kdamas AB
,,lnvalda" rasytini pranelim4. Tokio .rasytinio pranelimo pateikimb diena laikoma outigacilq isp,r6,no
termino pabaiga. AB ,,lnvalda" visq investuotojui prikrausandiq obligacijq emisij4 i.rp-Zig,j:l pakeisti iakcrjas ne vdliau kaip per de5imt darbo dienq nuo ra5ytinio praneSinogavimo dienos. 

'

Jeigu investuotojas yra isigijgs dali obligacijq emisijos ir-nori jas vi-sas ar dali pakeisti I akcijas, arba
investuolojas yra [sigiigs visq obligaciiq emisilq ir nori i akcijas pakeisti tik iali iam priklausandiu
glliqq"i:u rasytinl pranelim4 AB ,,Invalda" jis pateikia 2010 ;. balandzio z a. S;uo uwJ.;u ottigu"ii,j
iSpirkimo termino pabaiga yra 2010 m. liepos I d.
Iki 2010 m. balandZio 2 d. ([skaitytinai) 

.Invesruotojui.nepateikus AB ,,Invalda" praneSimo del obligacijq
ar jq dalies keitimo i akcijas, .obligacijos ar jq dalis i akcijas nekeidiamos, o investuotojo tunmos
obligaciios i5perkamos 2010 m. liepos I d.
Pritarti AB ,,Invalda" valdybos sprendimui uZtikrinant [sipareigojimus Investuotojui, isigijusiam visas
Sios emisijos konvertuojamqsias obligacijas, ikeisti:
- arba paprast4sias vardines AB,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas,, akcijas;
- ir (arba) pirminiu arba antriniu [keitimu paprast4sias vardines akcines bendroves ,,Kauno tiltai.. akciias:
- ir (arba) paprast4sias vardines akcines bendroves ,,Sanitas.. akcitas:
- ir (arba) bet kuri kit4 rurtq del kurio [keitimo Salys susitaria;
- [keitimo objektas gali b[ti keidiamas Saliq susitarimu;
Investuotojui ikeidiama tiek turto, kad pasirasytq obligacijq nominali verte sudarytq 70 proc. viso
investuotojui ikeisto turto rinkos vertes, kuri nustatoma Saliq susitarimu, Obligacijq pasiia5ymo sutanres
sudarymo dienai.
Duomenys apie akcijas, I kurias bus keidiamos konvertuojamosios obligacijos:
- klase - paprastosios vardines akcijos;
- maksimalus akciiq skaidius, I kur[ gali b[ti pakeistos obligacijos - 9 090 909 akciios;
- nominali verte - I (vienas) litas;
- suteikiamos teis€s - visos AB ,,Invalda" istatuose numaq4os turtines ir neturtines teises. Akcijos,
i5leistos konverhrojant obligacijas, bus prijungtos prie galiojandios akcijq emisijos ir nuo prijungimo
momento jomis bus galima prekiauti Vilniaus vertybiniq popieriq birZoje.
Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimas iSleisti 50 000 000 litq nominalios veftes nevies4
konvertuojamqjq obligacijq emisilqyra kartu ir sprendimas padidinti bendroves istatinl kapitalqg 090 909
liq suma.
AB ,,Invalda" [statinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akciiq i kurias keidiamos konvertuojamosios
obligacijos, jei jq savininkas per Sioje visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimo dalyje nusrarytq
terminq ra5tu parei5ke norq keisti Sias obligacijas i akcijas, nominaliq verdiq suma.
AB ,,Invalda" valdybai, pasibaigus Sioje visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimo dalyje i5leisti
konvertuojamQsias obligacijas nustatytam terminui ir jq savininkams rastu pareiskus nor4 keisti Sias
obligacijas I akcijas, pavedama AB ,,Invalda" istatuose atitinkamai pakeisti istatinio kapitilo dydi bei
akcijq skaidiq ir pateikti pakeistus [status juridiniq asmenq registro warkytojui. Siuo awelu apmokelimas
uZ konvertuojam4sias obligacijas laikomas apmok€jimu uZ akcijas, i kurias pakeistos Sios obligaci.yos.

4. SVARSTYTA:
D6l akcininkq pirmumo teis6s isigyti 50 mln. litq konvertuojamqjq obligacijq emisijos obligacijq
at5aukimo.



Sifiloma atiaukti visiems akcininkT"r 
tir-u'ng teisg isigyti 50 mln. Iitq konvertuojamrlq obrigacijrlem.isijos obligacijq. Teisq [sigrti. visas Sios emisijos 

-kl#ertuo.lam4sias 
obligacilas suteifti bendroveiIndrei MiSeikytei. Pirmumo reises. atlaukimo priezastis - uztitiinti l"3; ;kirtq an ,,tnvataa.,

isipareigojimq pertvarkymui, pritraukim4.
SiDloma balsuoti ketvirtu darbotvarkes klausimu.
Reikalingas kvorumas sprendimui.S_iuo klar:simu priimti yra daugiau kaip 3/4 susirinkime dalyvaujandiq
balsg neskaidiuojant Dailiaus MiSeikio 3.247.s64 baljrl kurii neturi teises balsuoti Siuo klausimu,
kadangi sprendiiamas klausimas d6l teises [sig]ti obligaciiq suteikimo jo artimam giminuitiri.

BALSAVO: ,,u2" - 25.219.t91, ,,prie5,, 0 balsq.

IIUSPR{STA:
Atsaukti visiems akcininkams pirmumo teise lsigyti 50 000 000 litq konvertuojamqjq obligacijq emisijos
obligacijq.
TeisP isig;ti visas Sios emisijos konvertuojamesias obligacijas suteikti Indrei Miieikltei, asmens kodas -----, gyvenandiai Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pasakq g. 5.
Pirmumo t€ises atsaukimo priezastis - uztikrinti leir5 skirtq AB ,,lnvalda.. [sipareigojimq pefiarkymui,
pritraukimq.

5. SVARSTYTA:
D6l vieSos 30 mln. litq konvertuojamrgq obligacijq emisijos illeidimo.

Akcininkams siiiloma pritarti vie5os 30 mln. liq obligacijq i5leidimui. VieSos emisijos obligacijq galeq
lsigyti tik ,,Invaldos" akcininkai tokiu santykiu, kad uZ kiekvienas 40 akcijq (kuriai akcininkaiture. l0
darbo dienq po sio susirinkimo, t.y. lagkridio 28 d.) rekrq po vien4 obligacijq. Esmines obligacijq emisijos
s4lygos yra i5dalintoje medZiagoje. Siuo klausimu valdyba taip pat siulo patikslint4 sprendimo dalies
redakcijq kurioj€ numatoma, kad investuotojams, [sigijusiems konvertuojamas obligacijas, btitq [keistos
,,sanito" irlarba ,,vilniaus baldai" irlarba ,,Agrowill group" irlarba kitq listinguojamqimoniq akcijos.
Si[loma Siuo darboWark6s klausimu balsuoti 2 kartus. Pirmiausia balsuojama uZ sprendimo projektq su
patikslintq projekto dalies redakcija.

Pirmiausia balsuojama uZ sprendimo projekt4 su patikslinta projekto dalies redakcija.

BALSAVO: ,,uL" -28.461.655, ,,prieS" 0 balsq.

Balsuojama uZ vie5ai paskelbto sprendimo projektq.

BALSAVO:,,u2" - 5 400,,,prieI" 0 balsq.

99, 98 proc. visq susirinkime dalyvaujandiq akcininkq akcijq suteikiamq balsq dauguma
NUSPR{STA:
ISleisti vie54 bendros 30 000 000 litq nominalios vertes konvertuojamqjq obligacijq emisijq.
ISleidZiamq konvertuojamr{q obligacijq skaidius - 300 000 vienetq nominali vienos konvertuoiamosios
obligacijos verte - 100 liq.
Sios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teis€ jq savininkams: - 2010 m. liepos I d., kuri
laikoma obligacijq iSpirkimo diena, gauti iSperkamq obligacijrt ar jq dalies nominaliq vertg bei 9,9 proc.
metines paltikanas (skaidiuojant, kad metus sudaro 365 dienos). Pal[kanos sumokamos obligacijq
iSpirkimo dienq
ir/arba
- pasibaigus obligacijq iSpirkimo terminui pakeisti visas ar dali obligacijq I paprast4sias vardines akcijas,
vienq 100 litq nominalios vertes obligacijq keidiant i akcijas naudojant koeficient4 5,5 (uZ vien4 obligacijq
tektq apie 18,18 akcijos, o galutinis rezultatas bfiq apvalinamas, naudojant aritmetinio apvalinimo
taisykle) bei akcijq iskaitymo I asmening vertybiniq popieriq s4skaitQ dien4 gauti palDkanas, kurios
mokamos uZ keidiamas obligacilas ir apskaidiuojamos pagal formulg.
P: SUM (i=1,.....,n) [D; * A * ( l+0,099/365'rS)],



Kur:
P - mokamos pahkanos;
Di- i-tasis pinigq srautas vienai AB paprastajai vardinei ,,Invaldos" akciiai, tenkantis obligacijq galiojimo
metu (pinigq srautas - paskirti dividendai arba./ir priklausandios iimokos maiinant istatini tapitaia;;
A - keidiant konvertuojamqsias obligacijas I akcijas santykiu 100/5,5 gautq akcijq skaidius;
S - dienq skaidius, skaidiuojamas nuo 3l-os kalendorines dienos, kada atsirado prievole ismoketi pinigq
srautus iki obligacijq galiojimo pabaigos.
obligacijq savininkai, norintys, kad jiems priklausandios obligacijos ar jq dalis butq pakeistos i AB
,,lnvalda" akcijas, privalo 2010 m. balandZio | - 2 dienomis (lei iios dienos sutaptq su ne darbo ar
Sventinemis dienomis, po jq einandiomis darbo dienomis) pateikti AB ,,Invalda" raiytin[ prane5im4. Iki
2010 m. balandZio 2 d. tokio pranelimo nepateikus, obligacilos i akcijas pasibaigusjq i5pirkimo terminui
nekeidiamos;
Pritarti AB,,Invalda" valdybos sprendimui, uZtikrinant lsipareigojimus Investuotojams, isigijusiems Sios
ernisljos konvertuojamqsias obligaciias, ikeisti toki zemiau nurodytq akcijrl kiek! kid pasirasytq
obligacijq nominali verte sudarytq 70 proc. jiems lkeistq akcijq rinkos vertes (rinkos verte laikoma
dienos, buvusios prieS platinimo pradZiq uZdarymo kaina). lnvestuotojams gali biiti ikeidiamos:
- ir (arba) paprastosios vardin€s akcines bendroves ,,Sanitas" akcijos;
- ir (arba) paprastosios vardines akcines bendroves ,,Vilniaus baldai" akcijos;
- ir (arba) paprastosios vardines akcines bendroves ,,Agrowill group" akcijos;
- ir (arba) kitos paprastosios vardin€s akcijos, kuriomis prekiaujama Vilniaus vertybiniq popieriq birZoje;
- [keitimo objektas gali biiti keidiamas vienaialiSku AB,,Invalda" valdybos sprendimu obligacijq emisijos
prospekte nustaqda Narka.

Duomenys apie akcijas, i kurias bus keidiamos konvertuojamosios obligacijos:
- klase - paprastosios vardin€s akciios;
- maksimalus skaidius, kuris gali b[ti i5leidZiamas konvertuojant obligacijas - 5 454 545 akcijos;
- nominali verte - I (vienas) litas;
- suteikiamos teises - visos AB ,,Invalda" lstatuose numaq4os turtines ir neturtines teises. Akcijos,
iSleistos konvertuojant obligacijas, bus prijunSos prie galiojandios akcijq emisijos ir nuo prijungimo
momento jomis bus galima prekiar.rti Vilniaus vertybiniq popieriq birZoje.

Bendroves akcininkai pirmumo teise isigyi iSleidziamq konvertuojamq obligacijq gali proporcingai
nominaliai vertei akcij6 kurios jiems nuosavybes teise priklauso de5imtos darbo dienos po sprendim4
priemusio visuotinio akcininkq susirinkimo pabaigoje.
Terminas, per kuri AB ,,lnvalda" akcininkas pasinaudodamas pirmumo teise gali isigyti Sios emisijos
konvertuojamqlq obligacijq - l4 dienq nuojuridiniq asmenq registro warkfojo vieSo paskelbimo dienos
(pirmasis platinimo etapas).
Pasibaigus pirmajam platinimo etapui, likusios nei5platintos obligacijos I (vienq) darbo dienq platinamos
akcininkams, turejusiems teisg [sigtr'ti konvertuojamqjq obligacijq pirmojo platinimo metu (antrasis
platinimo etapas). Sie akcininkai turi teise pasira5)'ti toki konvertuojamqjq obligacijq kieki, kad kartu su
konvertuojamosiomis obligacijomis, kurias jie [sigijo pasinaudodami pirmumo teise pirmojo platinimo
etapu, uZ kiekvienas 40 paprastqjq vardiniq AB ,,Invalda" akciiq kurios akcininkui priklause desimtos
darbo dienos po Sio visuotinio akcininkq susirinkimo dienos pabaigoje, tektq po vien4 konvertuojamqj4
obligacijq.
Jeigu antrojo platinimo metu, nepaZeidZiant aukSdiau aptartos tvarkos, bus pasirallta daugiau
konvertuojamqjq obligacijq nei numatyta Siame sprendime, visiems akcininkams jq antrame platinimo
etape pasira5ytas konvertuojamqjq obligacijq skaidius sumaZinamas proporcingai.
Pavesti AB ,,lnvalda" valdybai nustatyti kitas vieSos konvertuojamqjq obligacijq emisijos sqlygas ir jas
paskelbti teises aktq nustaq a tuarka.
Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimas i3leisti 30 000 000 litq nominalios vertes vie54
konvertuojamqjq obligacijq emisijq yra kartu ir sprendimas padidinti bendroves [statini kapitalq 5 454 545
liq suma.
AB ,,Invalda" istatinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akcijq I kurias keidiamos konvertuojamosios
obligacijos, jei jq savininkas per Sioje visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimo dalyje nustalrt4
terminq ra5tu pareiSk6 nor4 keisti Sias obligacijas I akcijas, nominaliq verdiq suma.
AB ,,Invalda" valdybai, pasibaigus Sioje visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimo dalyje isleisti
konvertuojamqsias obligacijas nustatytam terminui ir jq savininkams raitu pareiSkus nor4 keisti Sias



obligacijas i akcijas, pavedama AB ,,Invalda" istatuose atitinkamai pakeisti istatinio kapitalo dydi bei
akcijq skaidiq ir pateikti pakeistus lstatus juridiniq asmenq registro warkyojui. Siuo aweju apmokejimas
uZ konvertuojamqsias obligacijas laikomas apmok€jimu uZ akcijas, I kurias pakeistos Sios obligacijos.

6. SVARSTYTA:
D6l AB ,,Invalda" istatinio kapitalo didinimo, susieto su konvertuojamqiq obligacijrl emisijomis.
Kadangi sprendimai leisti konvertuojamas obligacijas kartu yra ir sprendimai padidinti ,,Invaldos" [statin[
kapital{ siiiloma paFirtinti ,,Invaldos" [statq pakeitimus ir naujq redakcijq ir pavesti bendroves valdybai,
atsiivelgiant i Sio visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimo l, 3 ir 5 dalis, istatuose atitinkamai pakeisti
[statinio kapitalo dydI bei akcijq skaidiq ir pateikti pakeistus istatus juridiniq asmenq registro tvarkytojui.
Atsiivelgiant I tai, kad Sio visuotinio akcininktl susirinkimo sprendimu iSleidiiamos trys konvertuojamqiq
obligacijq emisijos, vadovaujantis sprendimo sqlygomis AB ,,lnvalda" istatinis kapitalas gali buti
didinamas ir teikiamas registruoti juridiniq asmenq registrui arba keidiant I akcijas kiekvienos atskiros
emisijos obligacijas, arba vienu metu abiejq nevielos emisijos obligacijas ir atskirai - vie5os emisijos,
arba keidiant I akcijas visq emisijq obligacijas vienu metu.
Siiiloma balsuoti Seltu darbotvarkes klausimu.

BALSAVO: ,,uL" -28.467.055,,,prie5" 0 balsq.

NUSPR{STA:
Patvirtinti akcin6s bendrov6s ,,Invalda" istatq pakeitimus ir nauj4 redakcijq ir pavesti bendroves valdybai,
atsiZvelgiant i Sio visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimo l, 3 ir 5 dalis, istatuose atitinkamai pakeisfi
istatinio kapitalo dyd[ bei akcijq skaidiq ir pateikti pakeistus istatus juridiniq asmenq registro warkytojui.
AtsiZvelgiant I tai, kad 5io visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu iSleidZiamos trys konvertuojamdq
obligacijq emisijos, vadovaujantis sprendimo sqlygomis AB ,,Invalda" istatinis kapitalas gali bUti
didinamas ir teikiamas registruoti juridiniq asmenq registrui arba keidiant I akcijas kiekvienos atskiros
emisijos obligacijas, arba vienu metu abiejq nevie5os emisijos obligacijas ir atskirai - vie5os emisijos,
arba keidiant I akcijas visq emisijq obligacijas vienu metu.

7. SVARSTYTA:
D6l pritarino akcinds bendrovds ,,Invalda" audito komiteto sudarymo ir veildos taisykldms.
Susirinkimo pirmininkas informavo akcininkus, kad [sigaliojus naujam Vertybiniq popieriq komisijos
nutarimui ,,D61 reikalavimq audito komitetams", listinguojamos bendroves turi sudaryti audito komitet+
kuris steb€s i5ores audito atlikimo procesq stebes Bendroves finansiniq ataskaitq rengimo procesq bei
atliks kitas audito komiteto kompetencijai priskirtas funkcijas. Si0loma pawininti taisykles ,,Invaldos"
audito komiteto sudarymo ir veiklos bisykles.

BALSAVO: ,,uL" -28.467.055, ,,prie3" 0 balsq.

NUSPRQSTA:
Pritarti akcines bendroves ,,Invalda" audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklems.

8. SVARSTYTA:
D€l akcinds bendrov€s ,rlnvalda" audito komiteto nariq rinkimq.
Akcininkai buvo informuoti, kad siiiloma I akcinds bendrovis ,,Invalda" audito komitetq iki valdybos
kadencijos pabaigos i5rinkti teisininkg Danutg Kadanaitg ir Tomq Bubin4 (nepriklausomu nariu).
Akcininkams buvo pristgda abiejq kandidatq i audito komiteto narius kvalifikacija ir patirtis.

BALSAYO: ,,uL" -28.467,055, ,,prie5" 0 balsq.

NUSPR{STA:
I akcines bendrov€s ,,Invalda" audito komitet4 iki valdybos kadencijos pabaigos i3rinkti DanutQ
Kadanaitg ir Tomq Bubinq (nepriklausomu nariu).

%8



Susirinkimo pirmininkas paskelb6, kad visi darbotvarkds klausimai apsvarst5rti ir paklausd, ar ya
klausimq ar pastabq d6l susirinkimo vedimo. Pastabq ndra. Susirinkimas baigd darbq.

Susirinkimopirmininkas 
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