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протокол
тимчасовоТ лiчильноi KoMicii про пiдсумки голосування з перщого питання порядку денного загальних 3борiв

акцiонерiв

пуБлlчнЕ АкцlонЕрнЕ товАриство компАнlя "ЕльБА"
(код за €,ЩРПОУ: З18266З6, мiсцезнаходження; 08600, КиТвська обл., MicTo Василькiв, вулиця Володимирська,

будинок 22 )

,Щаmа, час mо мiсце провеdення зоеольнчх Зборiв:
12 квiтня 2018 року об 11:00 годинi за адресою; 04070, MjcTo КиТв, вулиця Григорiя Сковороди, будинок 7В
лiтера А, кабiнет Ne1.

3а даними реестрацii:
3агальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi заре€струвалися мя участi у
загальних зборах: 15 31З 281 голосiв, lцо складае 100% голосiв вiд загальноI кiлькостi голосiв, приЙнятих до
облiку.

Питання 1: Обрання голови та членiв лiчильноТ KoMiciT зборiв.
Проект рiчtення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильноТ KoMiciT Лiснiченко Ольга МихаЙлitзна, член
лiчильноi комiсil Красюк Сергiй Федорович, член лiчильноI KoMicii ,Щанилюк Тетяна Володимирiвна.
Голосували:
"за" - 15 ЗlЗ 281 еолосiв, |цо сmановчmь 100 % zолосiв Bid еолосуюччх акцiЙ, зоре€сmровончх на Зборох.
"проmч" - 0 zолосiв, що сmановчmь 0 % zолосiв Bid zолосуючuх окцiЙ, зареесmрованчх на Зборох.
"уmрuмолчся" - 0 2олосiв, що сmоновumь 0% zолосiв Bid zолосуюччх акцiй, зореесmровончх на Зборох.
Кiлькiсmь еолосiв окцiонерiв, якi не бралч учасmь у zолосуваннi - 0 2олосiв, lцо сmоновчmь 0% zолосiв Bid
zолосуюччх анцiй, зареесmровончх но 3борах.
Кiлькiсmь еолосiв акцiонерiв зо бюлеmенямч, вuзнонuмч неdiйснuмч - 0 zолосiв, шо сmановumь 0% еолосiв Bid еолосуючuх

окцiй, зореесmрованuх на Зборох.

постановили:

Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильноТ KoMiciT Лiснiченко Ольга МихаЙлiвна , член лiчильноТ комiсil
Красюк Сергiй Федорович, член лiчильноi KoMicii ,Д,анилюк Тетяна Володимирiвна.

тu мч асова лiч uль н о ко м ici я
Голова тимчасовоТ лiчильноj KoMiciT
член тимчасовот лiчильноi koMicii
член тимчасовоi лiчильнот koMicii

/Лiснiченко Ольга Михайлiвна/
/Красюк Сергiй Федорович/

/,Щанилtок Тетяна Володими pi вна/



протокол
лiчильноТ KoMiciT про пiдсумки голосу8ання з другого питання порядку денного загальних Зборiв акцiонерiв

пуБлlчнЕ АкцIонЕрнЕ товАриство компАнlя,,ЕльБА,,
(кол за €flРПОУ: з18266з6, мiсцезнаходження:086оо, КиТвська обл., MicTo Василькiв, вулиця Володимирська,

будинок 22 )

,0,оmо, час mо мiсце провеdення за2ольнчх 36opiB:
12 квiтня 2018 року об 11:00 годинi 3а адресою: о4070, MicTo КиiЪ, вулиця Григорiя Сковороди, будинок 779
лiтера А, кабiнет Nэ1.

3а даними реестрацii:
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi заре€струвалися дляучастi у
заrальних зборах: 15 з13 281 голосiв, що склада€ 100% голосiв вiд загальноi кiлькостi голосiв, прийнятих до
облiку.

ПитаннЯ 2: Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню мя голосування на загальних зборах
Това риства.
Проект рiщення: 3атвердити насryпний порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню мя голосування: бюлетень для
голосування засвiдчуеться печаткою Товариства; якщо бюлетень мя голосування склада€ться з кiлькох аркушiв,
BiH повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвiдченим печаткою Товариства.
Голосували:

15 зlз 281 zолосiв, що сmоновumь 100 % zолосiв Bid zолосуючuх окцiй, зореесmровонuх но 3борох.
"проmu" , 0 zолосiв, що сmановumь О % zолосiв BiO zолосуючuх акцiй, зореесmрованuх но Зборох.
"уmрuмалuСя" - 0 ?олосiВ, шо сmановumь 0% zолосiв BiO еолосуючuх окцiй, зареесmровонuх на 3борох.
КiлькiсmЬ zолосiВ окцiонерiв, якi не бралч учосmь у еолосуваннi - О zолосiв, що сmоновumь 0% zолосiв Bid
zолосуюччх акцiй, зарессmрованчх но 3борах.
Кiльнiсmь zолосiв акцiонерiв за бюлеmенямu, вчзнонuмч неdiйснuмч - О 2олосiв, що сmановumь 0% zолосiв Bid еолосуючuх
окцiй, зореесmрованuх но 36орах.
постановили:

3атвердити насryпний порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню мя голосування: бюлетень для голосування
засвiдчуеться печаткою Товариства; якщо бюлетень мя голосування склада€ться з кiлькох аркушiв, BiH повинен
бути пронумерованим, прошнурованим та засвiдченим печаткою Товарисгва.

лiчuльна комiсiя
Голово лiччльноj' KoMicii'
Член лiччльно| KoMicij'
член лiччльноj koMicij'

/Л icH iче н ко Ольzо М u хо й лi вно /
/К ра с ю к Сереiй Феd о ро вчч/
/,Що н u л юн Те m яно Волоd u Mu piBHo /
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протокол
лiчильноi Koмicii про пiдсумки голосування з третього питання порядку денного загальних 3борiв акцiонерiв

пуБлlчнЕ АкцlонЕрнЕ товАриство компАнlя "ЕльБА"
(код за €ДРПОУ:318266З6, мiсцезнаходження:08600, Киiвська обл., MicTo Василькiв, вулиця Володимирська,

будинок 22 )

Доmа, чос mа мiсце провеdення зоеальнчх Зборiв:
12 квiтня 2018 року об 11:00 годинi за адресою: 04070, мiсго Киiв, вулиця Гриrорiя Сковороди, будинок 7Д
лiтера А, кабiнет Ne1.

За даними реестрацii:
3агальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi заре€струвалися рllя участi у
загальних зборах: 1531з281 голосiв, що склада€ ].00% голосiв вiд загальноi кiлькостi голосiв, приЙнятих до
облiку.

Питання 3: Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенry
зборiв).
Проqт рiчrення: Обрати Головою зборiв Гулеватого Олександра lвановича, Секретарем зборiв Московка Свiтлану
Анатолiiвну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв):
- Оголошення питання порядку денного та проекry рiшення до 5 хвилин;
- Висryп доповiдача з питання порядку денного до 15 хвилин;
- Обговорення питання порядку денного та проекry рiшення (включаючи запитання, дебати та iH.) до 10 хвилин;
- Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- 3бори провести без перерви.
Голосували:
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15 З13 281 еолосiв, u4о сmановчmь 100 % еолосiв вid zолосуюччх окцiЙ, зорессmровQнчх на Зборах.
"проmч" - 0 zолосiв, lцо сmановчmь 0 % zолосiв Bid еолосуюччх окцiЙ, заре€сmровончх но 3борох.
"уmрчмалчся" - 0 zолосiв, що сmоновчmь 0% zолосiв Bid еолосуюччх акцiЙ, заре€сmрованчх на 3борох.
Кiльнiсmь zолосiв акцiонерiв, якi не бралч учосmь у ?олосувоннi - 0 zолосiв, що сmоновчmь 0% zолосiв Bid

zолосуюччх окцiй, зареесmровончх на Зборох.
Кiлькiсmь zолосiв окцiонерiв за бюлеmенямч, вuзнонuмч неdiilснuмч - 0 zолосiв, шо сmоновumь 0% еолосiв Bid еолосуючuх

окцiй, зореесmрованuх но 3борох.

посrановили:

Обрати Головою зборiв Гулеватого Олександра lвановича, Секретарем зборiв Московка Свiтлану Анатолiiвну.
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв):
- Оголошення питання порядку денного та проекry рiшення до 5 хвилйн;
- Висryп доповiдача з питання порядку денного до 15 хвилин;
- Обговорення питання порядку денного та проекry рiшення (включаючи запитання, дебати та iH.) до 10 хвилин;
- Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- 3бори провести без перерви.

лiчuльно комiсiя
Голово лiчuльноi' KoMicii'
член лiчuльноi'комiсii
Член лiччлЁноi' KoMicii

/Лiснiченко Ольео Мчхайлiвно /
/К росюк Се pei й Фе do ровчч/
/Р,о н чл юк Те m яно Волоd u Mu piBHo/



протокол
лiЧИЛьноТ KoMicii про пiдсумки голосування з четвертого питання порядку денного загальних Зборiв акцiонерiв

пуБлlчнЕ АкцlонЕрнЕ товАриство компАнlя "ЕльБА"
(кол за €flРПОУ: З18266З6, мiсцезнаходження:08600, Киiвська обл., MicTo Василькiв, вулиця Володимирська,

будинок 22 )

,0,аmо, час mо мiсце провеdення зо2ольнчх Зборiв:
12 квiтня 2018 року об 11:00 годинi за адресою: 04070, MicTo КиТв, вулиця Гриrорiя Сковороди, будинок 779

лiтера А, кабiнет Nэ1.

За ланими реестрацii:
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi заре€струвалися мя участi у
загальних зборах: 15 ЗlЗ 281 голосiв, що склада€ 100% голосiв вiд загальноi кiлькостi rолосiв, приЙнятих до
облiку.

Питання 4: ПриЙнятгя рiшення про затвердження результатiв фiнансово-господарськоТ дiяльностi товариства за
2017 piK та визначення основних напрямiв дiяльностi на 2018 piK.

Проект рiшення: 3атвердити результати фiнансово-господарськоi дiяльностi Товариства за 20t7 piK та визначити
ocHoBHi напрями дiяльностi на 2018 piK.

Голосували;
"зо" - 15 313 2-81 zолосiв, що сmоновчmь 700 % zолосiв Bid еолосуюччх окцiй, зоре€сmрованчх но Зборох.
"проmu" 0 2олосiв, що сmановчmь 0 % еолосiв Bid еолосуюччх окцitt, зорессmровончх на Зборох,
"уmрuмолuся" - 0 еолосiв, шо сmоновчmь 0% ?олосiв Bid еолосуюччх окцiй, зоре€сmровончх на 3борох.
Кiлькiсmь еолосiв акцiонерiв, якi не бралч учасmь у zолосуваннi - а 2олосiв, що сmановumь 0% еолосiв Bid
zолосуюччх акцiй, зарессmровончх на 36орох.
Кiлькiсmь еолосiв окцiонерiв зо бюлеmенямLl, вl!знонuмч неOiйснuмч - 0 zолосiв, шо сmоновumь 0% zолосiв Bi) zолосуючuх
анцiй, зареесmровонuх но Зборах.
постановили:

Затвердити результати фiнансово-господарськоi дiяльностi Товариства за 201.7 piK та визначити ocHoBHi напрями

дiяльностi на 2018 piK.

лiчuльно комiсiя
Голова лiччльноi' KoMicii'
член лiччльноi koMicii
Член пiччльноi' KoMici|

/Л i с н iч е н ко Ол bza М ч ха й л iBH о /
/К р о сю к Се pzi й Фе0 о ровчч/
/Да н uл юк Те m я на Во ло0 u Mu pi в на /



piB
протокол

лiчильноТ комiсii про пiдсумки голосування з п'ятого питання порядку денного загальних 3борiв акцiонерiв

пуБлlчнЕ АкцlонЕрнЕ товАриство компАнlя,,ЕльБА,,
(код за €ffРПОУ: 318266з6, мiсцезнаходження: 08600, Киiвська обл., MicTo Василькiв, вулиця Володимирська,

будинок 22 )

,Ц,оmа, час mо мiсце провеdення зQzальнuх Зборiв:
12 квiтня 2018 року об 11:00 годинi за адресою: о4о70, MicTo Киiв, вулиця Гриrорiя Сковороди, будинок 779

лiтера А, кабiнет Ne1.

За даними реестрацiТ:
3агальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi заре€струвалися мя участi у
загальниХ зборах: 15 зl,з 281 голосiв, lцо склада€ 100% голосiв вiд загальноТ кiлькостi голосiв, прийнятих до
облiку,

ПитаннЯ 5: ПрийняттЯ рiшеннЯ про затверДженнЯ звiтiв ГенеральногО директора Товариства та Наглядовоi рали
Товариства про результати фiнансово-господарськоi дiяльностi за 2017 piK.
Проектl,рiшення:3атвердити звiти Генерального директора Товариства та НаглядовоТ ради Товариства про
результати фiна нсово-господа pcbKoi дiял bHocTi за 2017 pi к,
Голосували:
"за" - 15 31з 281 еолосiв, шо сmоновumь 100 % zолосiВ Bid еолосуючuх акцiй, зоре€сmровонllх но Зборох,
"проmu" - 0 2олосiв, що сmановчmь 0 % zолосiв Bid еолосуючuх акцiй, зарессmрованuх но Зборах.
|'уmрuмалuся" - 0 еолосiв, lцо сmоновumь О% zолосiв Bid zолосуючuх акцiй, заре€сmровонuх но 3борах,
кiлькiсmь ?олосiв акцiонерiв, якi не бралч учасmь у еолосуваннi - 0 еолосiв, шо сmановumь 0% zолосiв Bid
еолосуюччх акцiй, зареесmровонuх но 3борах.
КiлькiсmЬ 2олосiВ окцiонерiВ за бюлеmенЯмtt, вlJзнан!!мlJ неdiйснuмч - 0 zолосiв, що сmановumь О% еолосiв Bid еолосуючuх
акцiй, зореесmрованuх но Зборох.
постановили:

3атвердитИ звiти ГенеральногО директора Товариства та Наглядовоi ради Товариства про результати фiнансово-
господарськоi дiяльностi за 2017 piK.

у
р

Лiчuльно *oiiri"
Головq лiч чл bHoi' KoMicii'
член лiччльноj koMicii
Член лiччльноi' KoMici|

,/Л i сн iч е н ко ол ьzо М ч хо й л i в но /
/Красюк Серziй Феdоровчч/
/flа н чл юк Те m яно Волоd u Mu piBHo /



протокол
лiчильноi KoMicii про пiдсумки голосування з шостого питання порядку денного загальних 3борiв акцiонерiв

пуБл lч н Е Акцlон ЕрнЕ товАриство ком пАнlя', Ел ьБАu
(код за €flРПОУ: з18266з6, мiсцезнаходження: о86о0, Киiвська обл., MicTo Василькiв, вулиця Володимирська,

будинок 22 )

Р,аmо, чос mа мiсце провеdення зо?альнчх 3борiв:
12 квiтня 2018 року об 11:00 годинi за адресою: 04070, MicTo Киiв, вулиця Григорiя Сковороди, будинок 779

лiтера А, кабiнет Ne1.

За даними реестрацii;
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi заре€струвалися мя участi у
заrальних зборах: 15 31з 281 голосiв, що склада€ 1О0% голосiв вiд загальноi кiлькостi голосiв, прийнятих до
облiку.

Питання 6: Прийняггя рiшення про затвердження 3Biry зовнiшнього аудитора про перевiрку рiчноi фiнансовоi
звiтностi за 2017 piK.

Проект рiшення: 3атвердити звiт зовнiшнього аудитора про перевiрку рiчноТ фiнансовоi звiтностi за 2017 piK.
[олосували;
l|ЗО]| - Б ЗlЗ 281 2олосiв, що сmоновчmь 700 % еолосiв Bid еолосуючuх акцiй, заре€сmровонuх на 3борох.
"проmu" - 0 zолосiв, що сmоновчmь О % Zолосiв BiO еолосуючuх окцiй, зореесmрованuх но 36орах.
"уmрuмалuСя" - 0 zолосiв, шо сmанОвumь О% 2олосiВ BiO еолосуючuх акцiй, заре€сmровонuх но Зборох,
КiлькiсmЬ zолосiВ окцiонерiв, якi не бралu учосmь у 2олосувоннi - 0 еолосiв, цl,о сmоновumь 0% еолосiв вid
еолосуюччх анцiй, зореесmровончх но Зборох.
Кiлькiсmь еолосiв акцiонерiв зо бюлеmенямu, вчзнонuмч неdiйснuмч - О zолосiв, що сmоновumь 0% еолосiв Bid еолосуючuх
окцiй, зореесmровонuх на Зборох,
постановили;

3атвердити звiт зовнiшнього аудитора про перевiрку рiчноi фiнансовоi звiтностi за 2017 piK.

лiчuльна комiсiя
Голово л iц чл bHoj' ко Micii'.

Член лiччльноi' KoMicij'
Член лiччльноi' KoMicii'

/Л icH iч е н ко Ол ьzо М u хо йлiвно /
/Красюн Сереiй ФеOоровчч/
/Р,о н u л юк Те m яна Воло0 u Mu piB но /



л9

протокол
лiчильноi KoMicil про пiдсумки голосування з сьомого питання порядку денного загальних Зборiв акцiонерiв

пуБлlч н Е АкцlонЕрн Е товАриство ком пАнlя,, ЕльБА,,
(код за €,ЩРПОУ: з1826636, мiсцезнаходження:086о0, Киiвська обл,, MicTo Василькiв, вулиця Володимирська,

_ будинок 22 )

,Щаmо, час mа мiсце провеdення заеальнuх 3борiв:
12 квiтнЯ 2018 рокУ об 11:00 годинi за адресою: 04070, MicTo КиТв, вулиця Гриrорiя Сковороди, будинок 7Д
лiтера А, кабiнет Nч1.

За даними ресстрацii:
3агальна кiлькiстЬ голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi заре€струвалися дляучастi у
загальних зборах: 15 зlз 281 голосiв, що склада€ ].00% голосiв вiд загальноТ кiлькостi голосiв, прийнятих до
облiку.

Питання 7: ПриЙнягrя рiшення про затвердження рiчного звiry та балансу Товариства за 2017 piK.
Проект рiчtення: 3атвердити рiчниЙ звiт та баланс Товариства за 2017 piK.
Голосув9.1tи:
"зо" - ,- 15 зlЗ 281 zолосiв, ц.lо сmановumь 1О0 % zолосiв Bid zолосуючuх акцiй, зареесmровонuх но 3борах.
"пpomLt" - 0 zолосiв, u.lр сmоновumь О % еолосiв Bid zолосуючuх акцiй, зареесmрованuх на Зборох.
"уmрuмолuСя" - 0 zолосiВ, цl|о сmоноВumь 0% zолосiВ BiO zолосуюЧuх окцiй, зореесmровонuх но 3борах.
КiлькiсmЬ еолосiВ акцiонерiв, якi не бролч учасmь у 2олосувоннi - 0 zолосiв, шо сmоновumь О% еолосiв Bid
еолосуюччх онцiй, зореесmрованчх на Зборах.
Кiлькiсmь еолосiВ окцiонерiв зо бюлеmенямlt, вulнонuмч неdiйснuмч - 0 еолосiв, lцо сmоновumь 0% еолосiв Bid еолосуючuх
окцiй, зореесmрованuх но Зборах.
постановили:

3атвердити рiчниЙ звiт та баланс Товариства за 2О17 piK.

у
о

лiчuльно комiсiя
Голово лiччльноi' ко Mici|
член лiччльноi koMicii'
член лiччльноi' koMicii

/Лiснiченко Ольzо Мuхойлiвно/
/Красюк Серziй Феdоровчч/
/,0,о н u л ю к Те m ян о Воло d u м u р i в н о /



протокол
лiчильноi KoMicii про пiдсумки голосування 3 восьмого питання порядкуденного загальних 36opiB акцiонерiв

пуБлIчнЕ АкцlонЕрнЕ товАриство компАнlя,'ЕльБА',
(код за €.ЩРПОУ:31826636, мiсцезнаходження: о86оо, Киiвська обл., MicTo Василькiв, вулиця Володимирська,

будинок 22 )

Р,аmа, час mо мiсце провеdення заzольнчх Зборiв:
12 квiтня 2018 року об 11:00 годинi за адресою: 04070, MicTo КиТв, вулиця Григорiя Сковороди, будинок 779

лiтера А, кабiнет Ne1.

3а даними реестрацiТ:
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi заре€струвалися мя участi у
загальних зборах: 15 зlз 281 голосiв, що склада€ 100% голосiв вiд загальноi кiлькостi голосiв, прийнятих до
облiку.

Питання 8; ПриЙнягrя рiшення про затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства з
урахуванням вимог, передбачених Законом Укратни кпро акцiонернi товариства>.

{JpoeKT рiшення: 3атвердити порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог,
fiередбачених 3аконом Украiни кПро акцiонернi товариства>.
Голосували:
"зо" , 15 зlз 281 2олосiв, що сmановumь 10О % еолосiв BiO zолосуючuх окцiй, зарессmровонuх но Зборах.
"проmu" - 0 ?олосiв, що сmоновчmь 0 % ?олосiв Bid еолосуючuх окцiй, зорессmровонllх но Зборах.
"уmрuмалuСя" - 0 2олосiВ, що сmаноВumь 0% zолосiВ Bid zолосуючuх акцiй, зоре€сmрованuх но Зборох.
Кiлькiсmь еолосiв акцiонерiв, якi не бролч учосmь у 2олосувоннi - 0 zолосiв, ut,o сmоновumь 0% zолосiв Bid
zолосуюччх акцiй, зореесmрованчх но Зборох.
Кiльнiсmь zолосiв окцiонерiв зо бюлеmенямч, вuзнонuмч неdiйснuмч - О еолосiв, що сmоновumь 0% еолосiв вid zолосуючuх
акцiй, зареесmровонuх на Зборох.
постановили:

3атвердити порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом
Украiни к Про акцiонернi товариства>.

лiчuльнq комiсiя
Голово лiччльноi' KoMicii'
Член лiччльноi' KoMicii'
Член лiччльноi' KoMicii'

/Л icH iче н ко Ол bzo М u хойлiвна /
/К рас юк Се рzi й Феdо ровчч/
/,Ц,о н u л ю к Те m яно Волоd u Mu piBHo /



ls

протокол
лiчильноi KoMicii про пiдсумки голосування з дев'ятоrо питання порядку денного загальних Зборiв акцiонерiв

пуБлlчнЕ АкцlонЕрнЕ товАриство компАнlя "ЕльБА"
(код за €,ЩРПОУ; З1826636, мiсцезнаходження:08600, КиТвська обл., MicTo Васильк!в, вулиця Володимирська,

будинок 22 )

,Щаmо, чос mо мiсце провеdення заеальнчх 3борiв:
12 квiтня 2018 року об 11:00 годинi за адресою: 04070, MicTo КиТв, вулиця Григорiя Сковороди, будинок 779

лiтера А, кабiнет Ne1.

3а даними реестрацii:
У Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi заре€струвалися для участi у
Р 3агальних зборах: 15 З13 281 голосiв, що склада€ 100% голосiв вiд загальноi кiлькостi голосiв, прийнятих до

облiку.

Питання 9: ПриЙнятгя рiшення про припинення повноважень та обрання Голови та членiв НаглядовоТ рали
Товариства.
Проект ,;,рirlення: Припинити повноваження членiв НаглядовоТ ради Гулеватого Олександра lвановича та

М'яснiКова Анатолiя ЮрiЙовича. Обрати Наглядову раду у насryпному складi: Голова Наглядовоi ради Гулеватий
Олександр |ванович (акцiонер), Член НаглядовоI ради Жук Людмила Володимирiвна (акцiонер), Член Наглядовоi

ради М'яснiков Анатолiй Юрiйович (представник акцiонера).
Припинити повноваження членiв НаглядовоI ради Гулеватого Олександра lвановича та М'яснiкова Анатолiя
Юрiйовича.
Голосували:
"зо" - 15 ЗlЗ 281 еолосiв, шо сmановчmь 100 % zолосiв Bid zолосуюччх окцiй, заре€сmрованuх но 3борох.
"проmu" - 0 еолосiв, що сmоновчmь 0 % еолосiв Bid zолосуючuх акцiй, зареесmровончх но Зборах.
"уmрuмолчся" - 0 еолосiв, що сmановчmь 0% еолосiв Bid еолосуюччх окцiЙ, зарессmровончх на 3борох.
Кiлькiсmь zолосiв акцiонерiв, якi не бролч учосmь у 2олосувоннi - 0 ?олосiв, lцо сmановчmь 0% аолосiв Bil
zолосуюччх окцiй, зореесmрованчх на Зборох.
Кiлькiсmь еолосiв акцiонерiв зо бюлеmенямlt, вl!знонlлмч неOiйснuмч - 0 zолосiв, що сmановumь 0% еолосiв Bid еолосуючuх
акцiй, зореесmровонuх но Зборох.

Обрати Наглядову раду у наступному складi: Голова Наглядовоi ради Гулеватий Олександр lванович (акцiонер),
Член НаглядовоI ради Жук Людмила Володимирiвна (акцiонер), Член Наглядовоi ради М'яснiков Анатолiй
Юрiйович (представник акцiонера).
Голосували:
Кандидати, BHeceHi в бюлетень для кумулятивного голосування набрали таку кiлькiсть голосiв:
1. ГулеватиЙ Олександр lванович 15 313 281
2. Жук Лtодмила Володимирiвна 15 31З 281
З. М'яснiков Анатолiй Юрiйович 15 31З 281
Кiлькiсmь zолосiв окцiонерiв, якi не бралч учосmь у zолосувоннi - 0 2олосiв, шо сmановчmь 0% zолосiв Bid
zолосуюччх окцiй, зорессmровончх на 3борох.
Кiлькiсmь еолосiв окцiонерiв за бюлеmенямч, вltзнанuмч неdiйснuмч - 0 еолосiв, що сmоновumь 0% еолосiв Bid zолосуючuх
окцiй, зореесmрованuх но 36орах.
постановили:

Припинити повноваження членiв НаглядовоI ради Гулеватого Олександра lвановича та М'яснiкова Анатолiя
ЮрiЙовича. Обрати Наглядову раду у насryпному складi: Голова НаглядовоТ ради Гулеватий Олександр lванович
(акцiонер), Член Нагля!,овоТ ради Жук Людмила Володимирiвна (акцiонер), Член Наглядовоi ради М'яснiков
Анатолiй Юрiйович (представник акцiонера).

ог,

J

лiчuльнq комiсiя
Голова лiччльноi' KoMicii'
член лiччльно| koMicii
Член лiччльно| KoMicii'

/Лiснiченко Ольео Мuхойлiвна/
/Красюк Сереiй Феdоровчч/
/flо нчлюк Те m яна Волоd uMu pi вна/



протокол
лiчильноi KoMicii про пiдсумки голосування з десятого питання порядку денного загальних 36opiB акцiонерiв

ПУБЛIЧ Н Е АКЦlОН ЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМ ПАНlЯ " ЕЛ ЬБАU
(код за €.ЩРПОУ: З18266З6, мiсцезнаходження:08600, Киiвська обл., MicTo Василькiв, вулиця Володимирська,

будинок 22 |

,Щаmа, чос mа мiсце провеdення заеальнчх 36opiB:
12 квiтня 2018 року об 11:00 rодинi за адресою: 04070, MicTo КиТв, вулиця Григорiя Сковороди, будинок 779

лiтера А, кабiнет Ne1.

За даними реестрацiТ:
3агальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi заре€струвалися мя участi у
загальних зборах: 15 ЗlЗ 281 голосiв, що склада€ 100% голосiв вiд загальноi кiлькостi голосiв, прийнятих до
облiку.

Питання 10: 3атвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами НаглядовоТ ради,
встановлення розмiруiх винагороди; обрання особи, яка уповноважу€ться на пiдписання договорiв з ними.

,Проект рiщення: 3атвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядовоi ради
Товариства; винагороду не сплачувати; уповноважити Генерального директора на пiдписання вiдповiдних
договорiв з Головою та членами НаглядовоI ради Товариства.
Голосували:
"за" - 15 31З 281 2олосiв, що сmоновчmь 100 % еолосiв вid еолосуюччх акцiй, заре€сmрованlJх но Зборах.
"проmч" - 0 еолосiв, шо сmоновчmь 0 % zолосiв Bi) еолосуюччх окцiй, заре€сmровончх на 3борох.
"уmрчмолчся" - 0 zолосiв, що сmановчmь 0% еолосiв Bid еолосуючuх акцiй, заре€сmрованчх на 36орох.
Кiлькiсmь еолосiв акцiонерiв, якi не бралч учосmь у 2олосуваннi - 0 zолосiв, що сmановчmь 0% zолосiв Bi)
zолосуюччх акцiil, зарессmрованчх но 3борох.
Кiлькiсmь еолосiв акцiонерiв за бюлеmенямч, вuзнонuмч неdiйснuмч - 0 zолосiв, що сmоновumь 0% zолосiв вid zолосуючuх
окцiй, зореесmрованuх но 36орах.

постановили:

Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядовоi ради Товариства; винаrороду
не сплачувати; уповноважити Генерального директора на пiдписання вiдповiдних договорiв з Головою та членами
НаглядовоТ ради Товари ства.

лiчuльна комiсiя
Голова лiччльноi' KoMicii'
член лiччльноi'комiсii
член лiччльно| koMicii

/Л i с н iче н ко Ол ьzо М u хо й л iBHo /
/Кросюк Сереiй Феdоровчч/

/!,о н u л юк Те m ян а Волоd u Mu piBHa /
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а,

протокол
лiчильноi KoMicii про пiдсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного загальних 3борiв

акцiонерiв

пуБлlчнЕ АкцlонЕрнЕ товАриство компАнlя "ЕльБА"
(код за €ДРПОУ: 31826636, мiсцезнаходження: 08600, Киiвська обл., MicTo Василькiв, вулиця Володимирська,

будинок 22 )

,Д,аmо, час mо мiсце провеdення зоеольнчх 3борiв:
12 квiтня 2018 року об 11:00 годинi за адресою: 04070, MicTo Ки'iЪ, вулиця Григорiя Сковороди, будинок 719

лiтера А, кабiнет Ns1.

За даними реестрацiТ:
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi заре€струвалися для участi у
загальних зборах: 15 З13 281 голосiв, 1цо склада€ 100% голосiв вiд загальноi кiлькостi голосiв, приЙнятих до
облiку,

Питання 11: Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора та обрання Ревiзора
Товарисдва.
Проект рitчення: Припинити повно8аження Ревiзора Вач:еки BiKTopii Анатолijвни та обрати Ревiзора Товариства

Богушевича | горя Олександровича.
Припинити повноваження Ревiзора Вашеки BiKTopii Анатолiiвни
Голосували:
"зо" - 15 зlз 281 еолосiв, uцо сmоновчmь 100 % еолосiв вid еолосуюччх окцiЙ, зqре€сmровончх но 3борох.

"проmL!" - 0 еолосiв, u"p сmановчmь 0 % еолосiв Bid еолосуюччх акцiй, зоре€сmрованчх но Зборох.

"уmрuмалчся" - 0 еолосiв, шо сmановчmь 0% zолосiв вid zолосуючuх акцiЙ, заре€сmровсlнчх но Зборох,

Кiлькiсmь еолосiв акцiонерiв, якi не бралч учасmь у zолосуваннi - 0 еолосiв, шо сmановчmь 0% zолосiв Bid

еолосуюччх окцiй, зареесmровончх на Зборох,
Кiлькiсmь еолосiв охцiонерiв зо бюлеmенямat, вuзнанuмч неdiЙснuмч - 0 zолосiв, що сmоновumь 0% zолосiв Bid еолосуючuх

акцiй, зорессmровонuх но 3борох.

Обрати Ревiзора Товариства Богушевича lгоря Олександровича.
Кандидат, внесений в бюлетень мя кумулятивного голосування набрав таку кiлькiсть голосiв:
Боryшевич lгор Олександрович 15 ЗlЗ 281
Кiлькiсmь zолосiв окцiонерiв, якi не бролч учасmь у zолосувоннi - 0 zолосiв, цlо сmановчmь 0% еолосiв Bid
еолосуюччх акцiй, зареесmрованчх на 3борох.
Кiлькiсmь zолосiв окцiонерiв зо бюлеmенямlJ, вlJзнанuмч неdiйснuмч - 0 zолосiв, lцо сmановumь 0% еолосiв Bid zолосуючuх

акцiй, зареесmровонuх на 3борах.

постановили:

Припинити повноваження Ревiзора Вашеки BiKTopii Анатолiiвни та обрати Ревiзора Товариства Богушевича lгоря
Олександровича.
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лiчuльно комiсiя
Голова лiччльноj' KoMicii'
Член лiччльно| KoMicii'
член лiччльноi koMicii'

/ Лiснiченко Ольzо Мчхойлiвна/
/Кросюк Сереiй Феdоровчч/

/,Ща н u л ю к Те m я но В оло d u м u р i в н а /



протокол
лiчильноi KoMiciT про пiдсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного загальних 3борiв

акцiонерiв

пуБлlчнЕ АкцlонЕрнЕ товАриство компАн!я "ЕльБА"
(код за €flРПОУ: З18266З6, мiсцезнаходження:08600, Киiвська обл., MicTo Василькiв, вулиця Володимирська,

будинок 22 )

,Щаmа, чос mа мiсце провеOення за2альнчх Зборiв:
12 квiтня 2018 року об 11:00 годинi за адресою: 04070, MicTo Киiв, вулиця Григорiя Сковороди, будинок 779

лiтера А, кабiнет Nэ1.

За даними реестрацii:
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi заре€струвалися мя участi у
заrальних зборах: 15 ЗlЗ 281 голосiв, що склада€ 100% голосiв вiд загальноi кiлькостi голосiв, приЙнятих до
облiку.

Питання 11: Затвердженнrl умов договори що укладатиметься з Ревiзором, встановлення розмiру
винаrороди; обрання особи, яка уповноважу€ться на пiдписання договору з ним.
Проект рiшення: 3атвердити умови договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства; винагороду не
сплачувати; уповноважити Генерального директора на пiдписання вiдповiдного договору з Ревiзоро и Товариств.,.
Голосували:
"за" - 15 ЗlЗ 281 2олосiв, що сmоновчmь 100 % еолосiв Bid zолосуюччх акцiй, заре€сmровоh lцно 3боро.l.
"проmч" - О еолосiв, що сmоновumь 0 % еолосiв BiO zолосуючuх окцiй, зареесmровонuх /ю 3бор,о}t t
llуmрuмолчся" - 0 zолосiв, u"l,o сmановumь 0% zолосiв Bid zолосуючuх окцiй, зоре€сmровонu) на 3борlх.
Кiлькiсmь еолосiв акцiонерiв, якi не бролч учосmь у еолосувоннi - 0 zолосiв, що сmоноLчmь 0% aorocie li..d
еолосуюччх окцiй, зореесmрованчх но 3борох.
Кiлькicmьzoлociвакцioнepiвзабюлemeнямu,вuЗнoHuмuнeOiйcнuмu-0eoлociв,u4ocmoHoвumьoиzoлocffi
акцiй, зореесmрованчх на 3борох.
постановили:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства; винагороду не сплачувати;

уповноlзажити Генерального директора на пiдписання вiдповiдного договору з Ревiзором Товариства.
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лiчuльна комiсiя
Голово лiччльноi' KoMicii'
член лiччльно|номiсij'
Член лiччльноi' KoMicii'

/Лiснiченко Ольео Мчхойлiвна/
/Красюк Сереiй Феdоровчч/

/,Що н u л юк Те m я но Волоd u м u р iBHo /


