BALSAVIMO TEISĖS PERLEIDIMO SUTARTIS
2012 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . mėn. . . . . .d.,
Vilnius
Mes,
..................... ....................
vardas, pavardė
toliau - balsavimo teisės perleidėjas, ir

.......................
kodas

..............................................
adresas

..................... .................... .......................
vardas, pavardė
kodas
toliau - balsavimo teisės įgijėjas, sudarėme šią sutartį:

..............................................
adresas

1. SUTARTIES OBJEKTAS:
1.1. Šia sutartimi balsavimo teisės perleidėjas, būdamas Asociacijos „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“ , juridinio asmens kodas 3024 41498, (toliau – Asociacija) nariu ir negalėdamas dalyvauti 2012 m. kovo 27 d. įvyksiančiame visuotiniame Asociacijos narių susirinkime (toliau - Susirinkimas), perleidžiu dalyvavimo ir balsavimo teises visa
apimtimi balsavimo teisės įgijėjui.
2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS:
2.1. Balsavimo teisės perleidėjas:
2.1.1. patvirtina, jog turi teisę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime;
2.1.2. perleidžia savo teisę dalyvauti ir balsuoti savo nuožiūra Susirinkime balsavimo teisės įgijėjui(-ai);
2.1.3. turi kitas teises ir pareigas, įtvirtintas šioje sutartyje.
2.2. Balsavimo teisės įgijėjas:
2.2.1. įsipareigoja priimti balsavimo teisę iš balsavimo teisės perleidėjo;
2.2.2. įsipareigoja dalyvauti šioje sutartyje minimame Susirinkime;
2.2.3. įsipareigoja balsuoti Susirinkime savo nuožiūra pagal nustatyta tvarka patvirtintą Susirinkimo darbotvarkę,
tačiau taip, kad tai atitiktų Asociacijos tikslus bei balsavimo teisės perleidėjo(-os) interesus;
2.2.4. turi kitas teises ir pareigas, įtvirtintas šioje sutartyje.
3. SUTARTIES GALIOJIMAS:
3.1. Šia sutartimi balsavimo teisė perleidžiama 2012 m. kovo mėn. 27 d. Susirinkimui.
3.2. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius.
3.3. Balsavimo teisės perleidėjas bet kada gali nutraukti šios sutarties galiojimą, apie tai pranešdamas Asociacijos
Prezidentui bei kitai sutarties šaliai raštu.
3.4. Balsavimo teisės įgijėjas neturi teisės perleisti šia sutartimi įgyjamų teisių kitiems asmenims.
4. ATSAKOMYBĖ:
4.1. Visi tarp šalių iškylantys ginčai ar pretenzijos dėl šios sutarties sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus – LR teisės aktų
nustatyta tvarka.
5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
5.1. Sutartis sudaryta trimis vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai ir vienas egzempliorius Asociacijos valdymo organui (Prezidentui).
5.2. Ši sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik abiejų šalių susitarimu, kuris tampa neatsiejama šios sutarties dalimi.
Balsavimo teisės perleidėjas:
.........................................
vardas, pavardė 		
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.........................................
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