
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“

AUDITUOTO 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

2022 m. balandžio      d.  Nr. AG-

Šakiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11

punktu ir 58 straipsnio 2 dalimi, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių

valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6

d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių

valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo

28 d. nutarimo Nr. 313 redakcija), 10.1 papunkčiu bei atsižvelgdamas į tai, kad Šakių rajono

savivaldybei priklauso 129980 vnt. uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ akcijų,

kurios suteikia 100 proc. balsų,

t v i r t i n u uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ audituotą 2021 metų

finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
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