ASMENS/GRUPĖS*
PRANEŠIMAS APIE BALSAVIMO TEISIŲ
ĮGIJIMĄ/NETEKIMĄ*
1. AB Linas Agro Group, įmonės kodas 148030011, adresas Smėlynės g. 2C, Panevėžys, LT35143, Lietuva
(emitento pavadinimas, kodas, buveinės adresas, valstybė)

2. Deklaruojamos ribos peržengimo priežastys (pažymėti tinkamą priežastį):
[ ] Akcijų įsigijimas

;

balsavimo teisių įgijimas ar netekimas (pabraukti reikiamą žodį ir nurodyti konkrečią priežastį)

[ ]

;
vertybinių popierių, kurie pagal formalų susitarimą jų savininkui pareiškus iniciatyvą
suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų emitento akcijų, įgijimas ar netekimas
(pabraukti reikiamą žodį ir nurodyti konkrečią priežastį)

[ ]

.
įvykis, dėl kurio pasikeičia turimas balsavimo teisių kiekis (nurodyti konkretų įvykį)

3. SEB Asset Management S.A., 6a Circuit de la Foire Int, L-1347 Luxembourg
(balsavimo teises įgijusio ar netekusio asmens vardas, pavardė arba bendrovės pavadinimas)

4. _____________________________________________________________________________
(akcininko vardas, pavardė arba pavadinimas, jei skiriasi nuo 3 punkte nurodyto asmens)

5. Sandorio data (įrašyti) ir

2011-12-06

deklaruojamos ribos peržengimo data (įrašyti, jei skiriasi)

2011-12-06

6. Deklaruojama peržengimo riba (įrašyti)

5 proc.

7. Pateikiami duomenys
Akcijų suteikiamos balsavimo teisės
akcijų klasė,
iki balsavimo teisių
ISIN kodas
įgijimo ar netekimo
turėtų akcijų ir balsavimo
teisių kiekis**
akcijų
kiekis
(vnt.)
Linas Agro
Group
LT0000128092

7 223 045

turimų akcijų ir balsavimo teisių kiekis deklaruojamos ribos
peržengimo dieną
balsavimo teisių kiekis
(vnt.)

balsavimo teisių kiekis
(%)

tiesiogiai

tiesiogiai

tiesiogiai

4.54451%

8 280 038

8 280 038

5.2095%

Iš viso (A)

8 280 038

8 280 038

5.2095%

balsavimo
teisių kiekis
(%)

akcijų
kiekis
(vnt.)

netiesiogiai

netiesiogiai

Duomenys apie vertybinius popierius, kurie pagal formalų susitarimą jų savininkui pareiškus
iniciatyvą suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų emitento akcijų
vertybinių
popierių
pavadinimas

vertybinių
popierių galiojimo
terminas

vertybinių
popierių
suteikiamų teisių
konvertavimo ir
(arba) pasinaudojimo datos

balsavimo teisių
kiekis, kuris būtų
įgyjamas
pasinaudojus
vertybinių
popierių
suteikiamomis
teisėmis (vnt.)

balsavimo teisių
kiekis, kuris būtų
įgyjamas
pasinaudojus
vertybinių
popierių
suteikiamomis
teisėmis (%)

Iš viso (B)

Bendras balsavimo teisių kiekis (A+B)
Iš viso

balsavimo teisių kiekis (vnt.)

balsavimo teisių kiekis (%)

8 280 038

5.2095%

8._____________________________________________________________________________.
(kontroliuojamų įmonių, per kurias faktiškai valdomos balsavimo teisės ir (arba) vertybiniai popieriai, kurie
pagal formalų susitarimą jų savininkui pareiškus iniciatyvą suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų emitento
akcijų, grandinėlė (pildoma, jei yra)

9. Balsavimo pagal įgaliojimą atveju: įgaliotiniui ____________________________ įgaliojimu
(įgaliotinio vardas, pavardė)

suteikta teisė balsuoti savo nuožiūra ______________________ pasibaigia _________________.
balsavimo teisių kiekis (vnt., %)

(data)

10. __________________________________________________________________________.
(papildoma informacija)

* Tai, kas nereikalinga, išbraukti.
** Nurodomi bendri (t. y. tiesiogiai ir netiesiogiai) turėti akcijų ir balsavimo teisių kiekiai.

ASMENS/GRUPĖS
PRANEŠIMO APIE BALSAVIMO TEISIŲ
ĮGIJIMĄ/NETEKIMĄ PRIEDAS
1. Fizinio ar juridinio asmens, turinčio pareigą pateikti pranešimą, tapatybė:
SEB Asset Management S.A.
____________________________________________________________________________;
(vardas, pavardė, asmens kodas arba bendrovės pavadinimas, kodas)
6a Circuit de la Foire International, L-1347 Luxembourg
_____________________________________________________________________________________;
(kontaktinis adresas)
______________________________________________________________________________________;
(telefono, fakso numeriai; elektroninio pašto adresas)
______________________________________________________________________________________.
(kita naudinga informacija)

2. Pranešimą pateikiančio asmens tapatybė (jei pranešimą teikia kitas nei 1 punkte nurodytas
asmuo)
______________________________________________________________________________;
(vardas, pavardė, asmens kodas arba bendrovės pavadinimas, kodas)
_____________________________________________________________________________________;
(kontaktinis adresas)
_____________________________________________________________________________________;
(telefono, fakso numeriai; elektroninio pašto adresas)
_____________________________________________________________________________________.
(kita naudinga informacija)

3. Pasirašydamas šį informacinį pranešimą, patvirtinu, kad pranešime apie balsavimo teisių
įgijimą/netekimą ir šiame priede pateikiama informacija yra išsami ir teisinga ir kad esu
susipažinęs su Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme ir Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodekse už klaidinančios informacijos pateikimą nustatytomis
sankcijomis.
(asmens, informuojančio apie akcijų įgijimą ar netekimą, parašas (bendrovės vadovo vardas, pavardė,
parašas), pranešimo užpildymo data, vieta) *

* Jei, vykdant kelių asmenų pareigas informuoti apie balsavimo teisių įgijimą ar netekimą, teikiamas vienas bendras
pranešimas, asmenų grupės paskirtas asmuo turi pasirašyti pranešimą ir nurodyti, kad pranešimas pasirašomas visos
asmenų grupės vardu.

RINKOS FORMUOTOJO PRANEŠIMAS
1. Rinkos formuotojo tapatybė
______________________________________________________________________________;
(vardas, pavardė, asmens kodas arba bendrovės pavadinimas, kodas)
_____________________________________________________________________________________;
(kontaktinis adresas)
_____________________________________________________________________________________;
(telefono, fakso numeriai; elektroninio pašto adresas)
_____________________________________________________________________________________.
(kita naudinga informacija)

2. Pranešančio asmens tapatybė (jeigu 1 punkte nurodyto rinkos formuotojo vardu pranešimą teikia
kitas asmuo)
______________________________________________________________________________;
(vardas, pavardė, asmens kodas arba bendrovės pavadinimas, kodas)
_____________________________________________________________________________________;
(kontaktinis adresas)
_____________________________________________________________________________________;
(telefono, fakso numeriai; elektroninio pašto adresas)
_____________________________________________________________________________________.
(kita naudinga informacija)

3. Pranešimo priežastis
[ ] 1 punkte nurodytas rinkos formuotojas ketina verstis rinkos formavimo veikla šio emitento
atžvilgiu:
[ ] 1 punkte nurodytas rinkos formuotojas nutraukia rinkos formavimo veiklą šio emitento atžvilgiu:
Emitentas
4. Jeigu 1 punkte nurodytas rinkos formuotojas ketina verstis rinkos formavimo veikla, nurodoma
______________________________________________________________________________;
(kompetentinga institucija, suteikusi leidimą verstis rinkos formavimo veikla)
_____________________________________________________________________________________.
(data, kada šis leidimas gautas)

5. Pasirašydamas šį informacinį pranešimą, patvirtinu, kad 1 punkte nurodytas rinkos formuotojas
nedalyvauja 3 punkte nurodyto emitento valdyme, nei daro įtaką šio emitento sprendimams pirkti
savo akcijų ar keisti jų kainą.
Vane Vonsson

, Stockholm 2011-12-09

Annelie Andersson

(asmens, informuojančio apie rinkos formuotojo veiklą, parašas (bendrovės vadovo vardas, pavardė,
parašas), pranešimo užpildymo data, vieta)

