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PAVYZDYS 

ĮGALIOJIMAS Nr. ______ 

20__ m. __________ ___ d.  
(metai, mėnuo, diena) 

 

__________________________________________________________________________________,  
(juridinio asmens pavadinimas) 

juridinio asmens kodas____________________________, registruota buveinė adresu: 

_____________________________________________________________________ (toliau - Įmonė), 

atstovaujama_______________________________________________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, asmens kodas) 

veikiančio pagal_____________________________________________________________________  
dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo (pvz., įmonės įstatai) 

įgalioja 

__________________________________________________________________,(toliau – Įgaliotinis) 
(įgaliotinio vardas, pavardė, asmens kodas) 

uždarojoje akcinėje bendrovėje Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – Agentūra) ir 
komanditinėje ūkinėje bendrijoje „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“ (toliau – EEFP) 
atlikti visus veiksmus, būtinu Įmonei siekiant pasinaudoti Agentūros ir (ar) EEFP teikiamomis 
paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant gauti Agentūros ir (ar) EEFP teikiamą paskolą ar 
garantiją.  

Įgaliotinis turi teisę Įmonės vardu pasirašyti visus dokumentus ir atlikti visus veiksmus, susijusius 
su nurodytu pavedimu, įskaitant, bet neapsiribojant: 

1. Pateikti reikiamus dokumentus ir informaciją, tam, kad Agentūra ir (ar) EEFP galėtų 
patikrinti Įmonės, Įgaliotinio ir naudos gavėjo tapatybę, taip, kaip tai nustatyta Lietuvos 
Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme ir su šiuo įstatymu 
susijusiuose teisės aktuose siekiant Įmonei tapti Agentūros ir (ar) EEFP klientu, įskaitant, 
bet neapsiribojant, Kliento – juridinio asmens – pažinimo anketos užpildymu ir pateikimu; 

2. Pateikti paraiškas, su paraiškomis susijusius dokumentus, prašymus ir bet kokią kitą 
informaciją, būtiną Įmonei siekiant pasinaudoti Agentūros ir (ar) EEFP teikiamomis 
paslaugomis ir (ar) gauti Agentūros ir (ar) KŪB teikiamas paskolas, garantiją; 

3. Agentūrai ir (ar) EEFP atliekant Įmonės pateiktos paraiškos vertinimą, teikti visą reikiamą 
informaciją, susijusią su paraiškos vertinimu, bendradarbiauti su Agentūra ir (ar) EEFP visu 
paraiškos vertinimo metu, tvirtinti Įmonės Agentūrai ir (ar) KŪB teikiamų dokumentų 
kopijas; 

4. Su Agentūra ir (ar) EEFP pasirašyti bet kokias sutartis dėl Agentūros ir (ar) EEFP teikiamų 
paslaugų gavimo, įskaitant, bet neapsiribojant paskolos sutartis.      

Įgaliotinis turi pats atlikti veiksmus, kuriuos atlikti jis yra įgaliotas.  

Įgaliotinio parašą ___________________________tvirtinu.  

Patvirtinu, kad man, kaip Įmonės  [pareigos], steigimo dokumentais, Įmonės savininko ar 
dalyvių (akcininkų, narių, pajininkų, dalininkų ir kt.) sprendimu, kitais Įmonės vidaus teisės aktais 
ir/ar taikomų teisės aktų nuostatomis, teismų ar kitų ginčus nagrinėjančių institucijų sprendimu 
nėra nustatyta jokių apribojimų suteikti šiame įgaliojime nurodytus pavedimus kitiems asmenims.  

Šis įgaliojimas galioja iki 20__ m. _____________ ___ d.  
(metai, mėnuo, diena) 

___________________________________________________________________________________ 
(Įgaliotojo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas; Įmonės antspaudas) 


