
 

 

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS 

AUGA GROUP, AB IŠLEISTŲ OBLIGACIJŲ EMISIJOS (ISIN KODAS LT0000404238) 

SAVININKŲ 2022-12-08 SUSIRINKIMAS 

 

GENERAL VOTING BALLOT  

CONCERNING 2022-12-08 BONHOLDERS MEETING OF AUGA GROUP, AB REGARDING BOND EMISSION 

ISIN NO. LT0000404238 

 

 

OBLIGACIJŲ SAVININKO DUOMENYS/DETAILS OF THE BONDHOLDER 

 

Obligacijų savininkas (the bondholder): ___________________________________________________________ 

 (vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas (name, surname / name of legal entity) 

Asmens (įmonės) kodas (Personal (legal entity) code) : ___________________________________________ 

Obligacijų skaičius (number of bonds): ___________________________________________ 

 

BALSAVIMAS 

VOTING 

Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“ 

Please circle the option selected: „FOR“ or „AGAINST“ 

Šiame biuletenyje bendrovė „AUGA GROUP“, AB vadinama ir „Bendrovė“. 

In this ballot the company „AUGA GROUP“, AB also referred as the „Company“. 

 

Eil. 
Nr. Darbotvarkės 

klausimas/ Agenda items 
Siūlomas sprendimo projektas/ Draft 

decision: 

Obligacijų savininko 
valios išreiškimas/ 
Bondholder's 
declaration of intention 

 
1.  

Dėl Bendrovės Palūkanų 
padengimo koeficiento 
neatitikimo ištaisymo pagal 
Bendrovės Konsoliduotosios 
tarpinės finansinės ataskaitos 
už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 
2022 m. birželio 30 d., 
duomenis. 
 
Regarding the correction of the 
non-compliance of the 
Company's Interest Coverage 
Ratio according to the data of 
the Company's Consolidated 
Interim Financial Statement for 
the 6-month period ending on 
June 30, 2022. 
 

 
Atsižvelgiant į tai, kad:  

A. 2019 m. lapkričio 25 d. Lietuvos banko 
patvirtintame obligacijų baziniame 
prospekte (toliau – Prospektas) ir 1 
dalies obligacijų galutinėse sąlygose 
(toliau – Galutinės sąlygos), be kita 
ko, numatytos tam tikros finansinės 
sąlygos (angl. financial covenants), 
kurių Bendrovė įsipareigojo laikytis 
išleistų Obligacijų galiojimo laikotarpiu; 

B. Pagal Prospektą numatytas 6 (šešių) 
mėnesių finansinių sąlygų ištaisymo 
laikotarpis (angl. remediation), jei bet 
kurios iš jų Bendrovė nesilaiko, taip pat 
įtvirtinant, kad ištaisius finansinę 
sąlygą per nurodytą laikotarpį, tai nėra 
Obligacijų įsipareigojimų nevykdymo 
įvykis (angl. event of default); 

C. Užbaigus 2021 m. Bendrovės metinių 
finansinių ataskaitų 
(toliau – Finansinės ataskaitos) 
auditą ir 2022 m. balandžio 19 d. 
Bendrovei paskelbus Finansines 
ataskaitas viešai, paaiškėjo, kad ji 
nevykdo vieno iš Prospekte ir 
Galutinėse sąlygose numatytų 
finansinių sąlygų: Palūkanų 
padengimo koeficientas, kuris turi būti 
2, pagal Finansines ataskaitas buvo 
1,61 (toliau – Finansinė sąlyga); 

„Už“ 
„For“ 

„Prieš“ 
„Against“ 



D. Finansinės sąlygos neatitikimas pagal 
Prospektą ir Galutines sąlygas nėra 
Obligacijų įsipareigojimų nevykdymo 
įvykis (angl. event of default) – tai 
įsipareigojimų nevykdymo įvykiu taptų 
tik tuo atveju, jei per aukščiau nurodytą 
6 (šešių) mėnesių ištaisymo laikotarpį 
Finansinės sąlygos neatitikimas 
Bendrovės nebūtų ištaisytas; 

E. Bendrovė per nurodytą 6 (šešių) 
mėnesių ištaisymo laikotarpį ištaisė 
neatitikimą. Tai patvirtina Bendrovės 
Konsoliduotosios tarpinės finansinės 
ataskaitos už 6 mėn. laikotarpį, 
pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d. 
(toliau – Pusmetinės ataskaitos), 
pagal kurias Finansinė sąlyga yra 2.1; 

F.  Pagal Prospektą Finansinė sąlyga gali 
būti nustatoma tik kartą per metus 
pagal Bendrovės Konsoliduotosios 
metinės audituotos finansinės 
ataskaitos duomenis, kuri bus 
tvirtinama tik 2023 m. balandžio 
mėnesį, todėl dėl šių objektyvių 
priežasčių nėra įmanoma pateikti 
Prospekte nustatyto Finansinės 
sąlygos neatitikimo ištaisymo įrodymo, 
nors Finansinė sąlyga ir yra ištaisyta.  
 

patvirtinti, kad remiantis Pusmetinės 
ataskaitos duomenimis Bendrovė per 
6 (šešių) mėnesių ištaisymo laikotarpį 
tinkamai ir laiku ištaisė nustatytą 
Finansinės sąlygos neatitikimą.  
 

Given that: 

A. In the base prospectus of the bonds 
approved by the Bank of Lithuania on 
November 25, 2019 (hereinafter - the 
Prospectus) and in the final conditions 
of part 1 of the bonds (hereinafter - the 
Final Conditions), among other things, 
certain financial conditions are 
stipulated, which the Company 
undertook to comply with during the 
validity period of the issued Bonds; 

B. According to the Prospectus, a period 
of 6 (six) months is provided for the 
remediation of financial conditions, if 
the Company does not comply with 
any of them, also establishing that if 
the financial condition is corrected 
within the specified period, this is not 
an event of default of the Bonds; 

C. After completing the audit of the 
Company's 2021 annual financial 
statements (hereinafter - Financial 
Statements) and after the Company 
announced the Financial Statements 
to the public on April 19, 2022, it 
became clear that it does not fulfil one 
of the financial conditions stipulated in 
the Prospectus and the Final 
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Conditions: Interest coverage ratio, 
which must be 2, according to the 
Financial Statements was 1.61 
(hereinafter - Financial Condition); 

D. Non-compliance of the Financial 
Condition according to the Prospectus 
and Final Conditions is not an event of 
default for the Bonds - this would 
become an event of default only if the 
Company's non-compliance of the 
Financial Condition was not remedied 
within the 6 (six) month rectification 
period specified above; 

E. The Company corrected the non-
compliance within the specified 6 (six) 
month correction period. This is 
confirmed by the Company's 
Consolidated interim financial 
statements for 6 months period ending 
in 2022 June 30 (hereinafter - Semi-
Annual Reports), according to which 
the Financial Condition is 2.1; 

F. According to the Prospectus, the 
Financial Condition can be determined 
only once a year based on the data of 
the Company's Consolidated Annual 
Audited Financial Statement, which 
will be approved only in April 2023, 
therefore, due to these objective 
reasons, it is not possible to provide 
proof of the correction of non-
compliance of the Financial Condition 
set out in the Prospectus, even if the 
Financial Condition is fixed. 

 
It is proposed to confirm that, based on 
the data of the Semi-Annual Report, the 
Company correctly and timely remedied 
the identified non-compliance of the 
Financial Condition during the 6 (six) 
month correction period. 

 
 

 

Pastabos / Comments:  

 

 

 

_______ ____________________________________________________________________________ 

Data (Date)  obligacijų savininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo obligacijom) vardas, pavardė, 

parašas/ Name, surname, signature of the bondholder (or the person, having right to vote by the bonds, 

owned by a Bondholder) 
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