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протокол Nslao418
чергових загальних Зборiв акцiонерiв

пуБлlчнЕ АкцlонЕрнЕ товАриство компАн!я "ЕльБА"
(код за €!РПОУ:31826636, мiсцезнаходження:08600, Киiвська обл., MicTo Василькiв, вулиця Володимирська,

будинок 22 )

м. Киiв к 12> квiтня 2018 року

ПОЧАТОК 3БОРlВ О 17:00 ГО!.
3ДКlНЧЕННЯ 3БОРlВ О 13:00 ГО!.

НаЙменування Товариства: ПУБЛlЧНЕ АКЦlОНЕРНЕ ТОВАРИСтВО кОМпАНlя "ЕльБА" (надалi
Товариство).

Мiсце проведення 3борiв: 04070, мiсmо KuiB, вулчця Грuеорiя CKoBopoOu, буduнок719 лimера Д,
кабiнеm Ns7.

,Щата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах:05.04.2018 року на
24 годину.

ЗареестрованиЙ СтаryтниЙ капiтал Товариства на даry проведення зборiв склада€ 30 808 206,00
(тридцять мiльЙонiв BiciMcoT BiciM тисяч двiстi шiсть) грн. Стаryтний капiтал Товариства подiлено на 30 808 206
шт. простих iменних акцiЙ, номiнальною вартiстю 1 грн. кожна.

' !: Акцii Товариства у кiлькостi З0 80S 206 (тридцять мiльйонiв BiciMcoT BiciM тисяч двiстi шiсть) шт.

належать акцiонерам Товариства.

3агальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах-7осiб. 6,]

3агальна кiлькiсть голосуючих акцiЙ ПАТ КОМПАНlЯ "ЕЛЬБА" вiдповiдно до укладених акцiонерами
Товариства вiд власного iMeHi договорiв про обслуговування рахунку у цiнних паперах з депозитарною
УСтаНоВою, склада€ 18 05З 462 (вiсiмнадцять мiльЙонiв п'ятдесят три тисячi чотириста шiстдесят двi) шryки.
Вiдповiдно до Закону Украiни "Про депозитарну систему УкраТни" та Лисга Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв
та фондового ринку N908oy18049/HK вiд 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийнятi 18 053 462
(вiсiмнадцять мiльЙонiв п'ятдесят три тисячi чотириста шiстдесят два) голоси ПАТ КОМПАНlЯ "ЕЛЬБА", якi лають
право на голосування з ycix питань, вiднесених до компетенцiТ загальних зборiв.

3а даними реестрацii:
Кiлькiсть заре€строваних учасникiв загальних 3борiв (акцiонерiв та Iх представникiв): 2 особи.
3агальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi заре€струвалися

ДЛЯ учаСтi у загальних зборах: 15 31З 281 голосiв, що склада€ 84,82t853% голосiв вiд загальноi кiлькостi
голосiв, прийнятих до облiку,

Кворум загальних зборiв становить 84,82t85З% голосiв.

Рiшення 3 питань порядку денного приЙмаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що
3аРе€СтруВалИся мя участi у загальних зборах та € власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiЙ.

Голосування по питаннях порядку денного здiйснюеться з використанням бюлетенiв для голосування
за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.

Пiдрахунок голосiв з першого питання порядку денного (до обрання лiчильноi KoMiciT) здiйснюе
тИмЧасоВа лiчильна комiсiя, склад якоТ затверджено Наглядовою радою Товариства; з iнших питань порядку

денного пiдрахунок голосiв здiЙснюс лiчильна комiсiя, яка обира€ться загальними зборами.

" ПОРЯДОКflЕННИЙ:
1. Обрання голови та членiв лiчильноi KoMicii зборiв.
2. 3атвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах

Товариства.
З. Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту

зборiв),
4. Про затвердження результатiв фiнансово-господарськоТ дiяльностi то8ариства за 20!7 piK та

визначення основних напрямiв дiяльностi на 2018 piK. 
:

5. 3BiT Генерального директора Товариства, НаглядовоТ ради, Ревiзора Товариства про результати
фiнансово-господарськоI дiяльностi за 2017 piK.

6. 3BiT зовнiчlнього аудитора про перевiрку рiчноТ фiнансовоi звiтностi за 20t7 piK. Затвердження звiту
зовнiшнього аудитора.

7. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 piK.



про затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог,
передбачених Законом Украiни к Про акцiонернi товариства >.

Прийнятгя рiшення про припинення повноважень та обрання Голови та членiв НаглядовоТ ради
Товариства.
3атВеРдження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядовоi ради,
ВСТаНОВЛеННЯ РОЗмiру ix винагороди; обрання особи, яка уповноважу€ться на пiдписання договорiв з
ними.
ПРиЙнятгя рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора та обрання Ревiзора
Товариства.
3атвердження умов договору, що укладатиметься з Ревiзором, встановлення розмiру його
винагороди; обрання особи, яка уповноважу€ться на пiдписання договору з ним.

У ВСтановлениЙ Стаryтом та чинним законодавством TepMiH пропозицiй до проекry порядку денного
не надходило.

1. По першомч питанню порядкч денного слчхали:
ГеНеРаЛьного директора Вагiна К.О., якиЙ доповiв про необхiднiсть обрання лiчильноi KoMicii зборiв.

3аПРОПОНОВано обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильно'i KoMicii Лiснiченко Ольга Михайлiвна, член
лiчильноi KoMicii Красюк СергiЙ Федорович, член лiчильноi KoMiciT flанилюк Тетяна Володимирiвна.

Голосували;
"За" - t5 313 281 2олосiв, що сmановumь 100 % zолосiв Bid zолосуючuх акцiй, заре€сmрованuх но Зборох,
"проmч" - 0 zолосiв, що сmоновчmь 0 % zолосiв Bid zолосуюччх окцiй,зоре€сmровонuх на 3борох.
||УmРuмалuся" , 0 2олосiв, що сmоновumь 0% zолосiв Bid еолосуючuх акцiЙ,зореесmровонuх но Зборох.
Кiлькiсmь zолосiв окцiонерiв, якi не бралч учасmь у еолосувоннi - 0 еолосiв, шо сmоновumь О% еолосiв BiO
2олосуюччх акцiй, зореесmровончх но 3борах.
Кiлькiсmь еолосiв акцiонерiв за бюлеmенямlJ, вl!знонuмч неdiЙснuмч - 0 еолосiв, що сmоновumь 0% еолосiв Bi;
?олосуючuх окцiй, зорессmрованuх на 3борох.

ГолосУвання по першому питанню порядку денного здiйснюеться з використанням бюлетенiв для
голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.

постановили:

ОбРаТи лiчильну комiсiю у складi: Полова лiчильноi KoMicii Лiснlченко Ольга Михайлiвна, член
лiчильноТ KoMiciT Красюк СергiЙ Федорович, член лiчильноi KoMicii ,Щанилюк Тетяна Володимирiвна.

2. По дрчгомч питанню порядкч денного слчхали:
Генерального директора Вагiна К.О. про необхiднiсть затвердження порядку та способу засвiдчення

бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. На голоryвання ставиться: 3атвердити насryпний
ПОРяДОк Та СпОсiб засвiдчення бюлетеню для голосування: бюлетень мя голосу8ання засвiдчуеться печаткою
Товариства; якщо бюлетень мя голосування склада€ться з кiлькох аркушiв, BiH повинен буги
пронумерованим, прошнурованим та засвiдченим печаткою Товариства.

Голосували:
"ЗО" - \5 ЗlЗ 281 zолосiв, шtо сmоновumь 700 % еолосiв Bi) zолосуючuх окцiй, зоре€сmровонuх но 36орох.
"проmч" - 0 zолосiв, шо сmоновчmь 0 % zолосiв вid zолосуючuх окцiй, зареесmровонuх но Зборох.
"уmрuмалuся" - 0 zолосiв, що сmоновumь 0% zолосiв Bid zолосуючuх акцiй, зоре€сmровонuх но 36орох.
Кiлькiсmь еолосiв акцiонерiв, якi не бролч учасmь у еолосувоннi - 0 еолосiв, що сmановumь 0% еолосiв Bi|
zолосуюччх окцiй, зареесmрованчх но Зборах.
Кiлькiсmь zолосiв окцiонерiв зо бюлеmенямl!, вl!знонuмч неOiйснuмч - 0 zолосiв, що сmоновumь 0% еолосiв Bi|
2олосуюччх акцiй, зареесmровончх на 36орох.

Голосування по другому питанню порядку денного здiйснюеться з використанням бюлетенiв для
голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.

постаноdили:
3атвердити насryпниЙ порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню мя голосування: бюлетень для

голосування засВiдчу€ться печаткою Товариства; якщо бюлетень мя голосування склада€ться з кiлькох аркушiв,
BiH повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвiдченим печаткою Товариства.

3. По TpeTboMv питанню порядкчденного слчхали:
Генерального директора Вагiна К.О. про необхiднiсть обрання голови, секретаря зборiв, затвердження

порядку проведення загальних зборiв (регламенry зборiв). 3апропоновано обрати Головою зборiв Гулеватого
Олександра lвановича, Секретарем зборiв Московка Свiтлану Анатолiiвну. 3атвердити 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;
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- 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:
"за" - t5 313 281 zолосiв, шо сmоновчmь 100 % еолосiв Bid еолосуючuх акцiй, зоре€сmровонuх но 3борох.
"проmч" - 0 zолосiв, що сmоновumь 0 % zолосiв Bid еолосуючuх акцiй, зореесmровонuх на 3борах.
"уmрLlмолLtся" - 0 zолосiв, шо сmоновчmь 0% zолосiв Bii zолосуючuх акцiй, зареесmровонuх на Зборах.
Кiлькiсmь еолосiв акцiонерiв, якi не бралч учосmь у zолосувоннi - 0 zолосiв, шо сmановчmь 0% zолосiв Bid
zолосуюччх акцiй, зореесmрованuх но 3борах.
Кiлькiсmь zолосiв окцiонерiв за бюлеmенямч, вuзнанuмч неdiйснuмч - 0 zолосiв, шо сmоновumь 0% еолосiв Bid
zолосуюччх окцiй, зареесmровонuх но 3борох.

Голосування по третьому питанню порядку денного здiйснюеться з використанням бюлетенiв для
голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.

постановили:
Обрати Головою зборiв Гулеватого Олександра lвановича, Секретарем зборiв Московка Свiтлану

Анатолiiвну.3атвердити 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; , !,
- Голосувакt{i' з питань порядку денного до 5 хвилин;
- Збори провести без перерви.

4. По четвертомч п ита н ню порядкч денного слчхал и :

Голову зборiв Гулеватого Олександра lвановича, який доповiв про необхiднiсть прийнятгя рiшення про
3атвердження результатiв фiнансово-господарськоi дiяльносгi товариства за 20t7 piK та визначення основних
напрямiв дiяльностi на 2018 piK. На голосування ставиться: 3атвердити результати фiнансово-господарськоi
дiяльностi Товариства за 2OL7 piK та визначити ocHoBHi напрями дiяльностi на 2018 piK.

Голосували:
"за" - t5 31З 281 еолосiв, що сmановumь 100 % zолосiв Bid zолосуючuх охцiй, зореесmровонuх на Зборох.
"проmLr" - 0 2олосiв, lцо сmановumь 0 % zолосiв Bid zолосуючuх окцiй, зоре€сmрованuх но 3борах.
||уmрuмолuся" - 0 zолосiв, цlо сmоновчmь 0% zолосiв Bid zолосуючuх окцiil, зоре€сmровонuх но 3борах.
Кiльнiсmь еолосiв окцiонерiв, якi не бралч учосmь у еолосувоннi - 0 zолосiв, що сmоновчmь 0% еолосiв Bid
zолосуюччх акцiй, зорессmрованuх но Зборох.
Кiлькiсmь zолосiв окцiонерiв за бюлеmенямч, вuзнонuмч неdiйснuмч - 0 zолосiв, tцо сmоновumь 0% еолосiв Bid
еолосуючuх окцiй, зореесmрованuх на 3борох.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здiйснюеться з використанням бюлетенiв для
голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос,

постановили:
Затвердити результати фiнансово-господарськоi дiяльностi Товариства за 20L7 piK та визначити

ocHoBHi напрями дiяльностi на 2018 piK.

5. По п'ятомч питанню порядку денного слчхали;
Голову зборiв Гулеватого Олександра lвановича, який доповiв про необхiднiсть прийнятгя рiшення про

3атВердЖення 3BiTiB Генерального директора Товариства, НаглядовоТ ради, Ревiзора Товариства про результати
фiнансово-rосподарськоi дiяльностi за 20L7 piK. Ревiзор Вашека В.А. не склала та не надала Товариству звiry
Ревiзора про ре3ульпlти фiнансово-господарськоi дiяльностi Ъвариства за 2017 piK ддrя затвердження на
ЗагалЬНих ЗбОРах ТОВарисrва. На голосування ставиться: 3атвердити Звiти Генерального директора Товариства
та НаглядовоI ради ТоварисгЕа про результати фiнансово-господарськоТ дiяльностi за 2017 piK,

Голосyвали:
"зо" - L5 313 281 zолосiв, шо сmоновumь 100 % еолосiв Bid еолосуючuх окцiй, заре€сmровонuх на Зборах.
"прОmu" - 0 zолосiв, tцо сmоновumь 0 % еолосiв Bid zолосуючuх акцiй, зоре€сmрованuх на Зборах.
"уmрuмалчся" - 0 zолосiв, шо сmоновumь 0% zолосiв Bid еолосуючuх акцiй, зореесmровонuх но Зборох.
Кiлькiсmь еолосiв охцiонерiв, якi не бролч учасmь у еолосувоннi - 0 zолосiв, шо сmановumь 0% zолосiв Bid
еолосуючuх окцiй, зореесmровонuх но Зборох.
Кiлькiсmь zолосiв окцiонерiв зо бюлеmенямч, вuзнанt!мч неdiйснuмч - 0 zолосiв, u.|о сmоновчmь 0% zолосiв Bid
2олосуючuх акцiй, зореесmровонuх но Зборах.

Голоryвання по п'ятому питанню порядку денного здiйснюеться з використанням бюлетенiв для
голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.

посrановили:



затвердити 3вiти Генерального директора Товариства та Наглядовоi ради Товариства про результати
фiнансово-господарськоi дiяльностi за 2017 piK.

6. По шостомч питанню порядкчденного слчхали:
Голову зборiв Гулеватого Олександра lвановича, який доповiв про необхiднiсть прийняття рiщення про

3атвердженнязвiтузовнiшньогоаудиторапроперевiркурiчноiфiнансовотзвiтностi за2оt7 рiк.наголосування
ставиться: 3атвердитИ звiт зовнiшНього аудитоРа про перевiрку рiчноi фiнансовоi звiтностi за 2О17 piK.

[олосували:
"зо" - 'J.5 313 281 zолосiв, шо сmановumь 1ОО % zолосiв BiO еолосуючuх акцiй, зореесmровонuх но Зборох.
"проmu" - 0 еолосiв, шо сmоновumь 0 % zолосiВ Bid еолосуюЧuх окцiй, заре€сmровонuх на Зборох.
"уmрuмалuСя" - 0 2олосiв, що сmановumь 0% zолосiв Bid zолосуючuх акцiil, зоре€сmровонuх но Зборах.
кiлькiсmь еолосiв акцiонерiв, якi не бралч учасmь у zолосуваннi - 0 zолосiв, що сmоновumь 0% zолосiв Bid
zолосуюччх акцiй, зареесmрованчх но Зборах.
Кiлькiсmь еолосiв онцiонерiв зо бюлеmенямl!, в!!знонuмч неOiйснuмч - О 2олосiв, що сmоновumь О% еолосiв BiO
еолосуюччх окцiй, зореесmрованчх но Зборох.

ГолосуваннЯ по шостомУ питаннЮ порядку денного здiйснюеться з використанням бюлетенiв для
голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.

постановили:
Затвердити звiт зовнiшнього аудитора про перевiрку рiчноi фiнансовоТ звiтностi за 2017 piK.

Z. по cboMoMv плтганню по
йпову зборiв Гулеватого Олександра lвановича, який доповiв про необхiднiсть прийнятгя рiшення про
затвердження рiчного звiry та балансу Товариства за 2О77 piK. На голосування ставиться: 3атвердити рiчний
звiтта баланс Товариства за 2017 piK.

Голосували:
"за" - !5 зlЗ 281 zолосiв, що сmановumь 100 % zолосiв Bid zолосуючuх окцiй, зоре€сmровонuх на Зборах,
"проm!J" - 0 еолосiв, шо сmоновumь 0 % zолосiВ Bid zолосуюЧuх окцiй, заре€сmровонuх но Зборах.
"уmрuмолuСя" - 0 zолосiВt що сmаноВumь 0% zолосiВ Bi| еолосуючuх акцiй, заре€сmровонuх но Зборох.
кiлькiсmь zолосiв анцiонерiв, якi не бролч учосmь у еолосуваннi - О еолосiв, u"to сmоновumь 0% zолосiв Bid
?олосуюччх анцiй, зареесmровончх но Зборах.
кiлькiсmь еолосiв акцiонерiв за бюлеmенямч, вuзнанuмч неdiйснuмч - О еолосiв, що сmоновumь О% еолосiв Bio
2олосуюччх акцiй, зорессmрованчх но 3борах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здiйснюеться з використанням бюлетенiв для
голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.

постановили:
3атвердити рiчниЙ звiт та баланс Товариства за 2017 piK.

8. По восьмомч питанню порядкч денноrо слчхали:
Голову зборiв Гулеватого Олександра lвановича, який доповiв про необхiднiсть прийняrгя рiшення про

затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених 3аконом
Украiни кПро акцiонернi товариства>. На голосування ставиться: Затвердити порядок розподiлу прибутку i

збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом Украiни кПро акцiонернi товариства>.
Голосували:

"За" - 15 ЗlЗ 281 еолосiв, що сmановumь 100 % zолосiв Bid еолосуючuх окцiй, зареесmровонt!х но 3борох,
"проmLl" - 0 еолосiв, шр сmановumь 0 % zолосiВ Bi} zолосуюЧuх акцiй, заре€сmрованuх на 3борох.
"уmРuмолuся" - 0 еолосiв, що сmановumь 0% еолосiв вid еолосуючuх акцiЙ, зареесmрованuх но Зборох.
Кiлькiсmь zолосiв акцiонерiв, якi не бралч учосmь у zолосуваннi - О 2олосiв, що сmановumь 0% zолосiв вid
еолосуюччх окцiй, зареесmрованчх на 3борох,
кiлькiсmь zолосiв акцiонерiв за бюлеmенямч, вL!знанuмч неdiйснuмч - 0 еолосiв, що сmановumь 0% zолосiв Bio
2олосуюччх окцiй, зареесmрованчх но Зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здiйснюеться з використанням бюлетенiв для
голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.

постановили:
3атвердити порядок розподiлу прибутку i gбиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених

3аконом Украiни кПро акцiонернi товариства>.

9. По дев'ятомч питанню порядкч денного слчхали:
ГОлоВу зборiв Гулеватого Олександра lвановича, який доповiв про необхiднiсть прийнятrя рiшення про

припинення повноважень та обрання Голови та членiв Наглядовот ради Товариства. Припинити повноваження
ЧленiВ Наглядовоi ради ТоваРиства Гулеватого олександра lвановича та М'яснiкова днатолiя Юрiйовича,
повноваження Голови Наглядовоi ради Клiкуна Юрiя олексiйовича припинено 2з.о2.2оt8 року за власним



бажанняМ згiднО поданоi зая8и на пiдставi частини 1 статгi 57 3акону УкраТни кПро акцiонернi товариства>l.
3гiднО вимог п. 4 cT.4t 3аконУ УкраТнИ кПро акцiонернi товариства) та п. 10.11 Статуту Товариства обрання
членiв Наглядовоi ради здiйсню€ться шляхом кумулятивного голосування. При обраннi членiв органу
акцiонерного товаристВа кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо Bcix кандидатiв
одночасно. ОбранимИ вважаютьсЯ Ti кандидатИ, якi набралИ найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно
з iншими кандидатами. Пропоную обрати Наглядову раду у насryпному складi: Голова НаглядовоТ ради
ГулеватиЙ ОлександР lвановиЧ (акцiонер), Член НагляДовоi радИ Жук ЛюдмиЛа Володимирiвна (акцiонер), Член
Наглядовоi ради М'яснiков АнатолiЙ Юрiйович (представник акцiонера). На голосування ставиться: Припинити
повноваження Членiв Наглядовоi ради Гулеватого олександра lвановича та М'яснiкова днатолiя Юрiйовича.
Обрати НаглядовУ раду У насryпному складi; Голова Наглядовоi ради Гулеватий олександр lванович
(акцiонер), Член Наглядовоi ради Жук Людмила Володимирiвна (акцiонер), Член Наглядовот ради М'яснiков
АнатолiЙ Юрiйович (представник акцiонера).

Голосували:
припинити повноваження Членiв Наглядовот ради Гулеватого олександра lвановича та М'яснiкова

Анатолiя Юрiйовича.
"зо" - 15 зlЗ 281 zолосiв, що сmоновumь 10О % zолосiв Bid еолосуючuх окцiй, зорессmрованuх на 3борах.
"проmu" - 0 zолосiв, що сmановumь 0 % zолосiв Bid еолосуючuх акцiй, зареесmрованuх но Зборах.
"уmрLtмалuСя"- 0 zолосiВ, що сmаноВumь 0% zолосiВ Bid еолосуюЧuх акцiй, заре€сmровонuх на Зборох.
Кiлькiсmь еолосiв акцiонерiв, якi не бролч учасmь у 2олосуваннi - 0 zолосiв, що сmановumь 0% еолосiв Bid
2олосуючuх окцiй, зореесmровонuх но 3борох.

голоgування в частинi першiй по дев'ятому питанню порядку денного здiйснюеться з використанням
бюлетенiв мя голосування 9.1. за принципом; одна голосуюча акцiя - один голос.

ОбРаТИ НаГЛядову раду у наступному складi: Голова НаглядовоТ ради Гулеватий Олександр lванович
(акцiонер), Член Наглядовоi ради Жук Людмила Володимирiвна (акцiонер), Член НаглядовоТ ради М'яснiков
Анатолiй Юрiйович (представник акцiонера).

3агальна кiлькiсть голосiв мя кумулятивного голосування: 45 939 84З.
3агальна кiлькiсть бюлетенiв, якi взяли участь у голосуваннi:2, кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними:0.

Кандидати, BHeceHi в бюлетень мя кумулятивного голосування набрали таку кiлькiсть голосiв:
1. ГулеватиЙ Олександр lванович 15 ЗlЗ 281
2. ЖукЛюдмила Володимирiвна 15 ЗlЗ 281
3. М'яснiков Анатолiй Юрiйович 15 31З 281
голосування в частинi другiй по дев'ятому питанню порядку денного здiйснюеться шляхом

кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв мя rолоryвання 9.2 за принципом: одна голосуюча
акцiя - один голос. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножу€ться на кiлькiсть членiв органу Товариства,
що обираються, а акцiонер ма€ право вiддати Bci пiдрахованi таким чином голоси за 1 (одного) кандидата або
розподiлити ix мiж кiлькома кандидатами.
кiльнiсmь zолосiв акцiонерiв за бюлеmенямlt, вl!знанuмч неdiйснuмч - О zолосiв, шо сmановumь 0% еолосiв Bid
2олосуюччх окцiй, зореесmрованuх но 3борах.

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 Наглядовоi ради Жук Людмила Володимирiвна (акцiонер), Член НаглядовоТ ради
М'яснiков Анатолiй Юрiйович (представник акцiонера).

10. по десятомч питан
Голову зборiв Гулеватого Олександра lвановича, який доповiв про необхiднiсть прийняття рiшення про

необхiднiстЬ затвердженНя умоВ договорiв, lцо укладатимуться з головою та членами Наглядовоi ради,
встановлення розмiру ix винагороди; обрання особи, яка уповноважу€ться на пiдписання договорiв з ними. На
голосуваннЯ ставиться: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" , t5 зlЗ 281 еолосiв, цlо сmоновumь 1оО % zолосiв Bid zолосуючuх акцiй, зоре€сmрованuх но Зборах.
"проmu" - 0 zолосiв, що сmоновumь 0 % еолосiВ Bid zолосуюЧuх акцiй, заре€сmрованltх но Зборах.
"уmрuмалLlСя"- 0 ?олосiВ, ц4о сmаноВumь 0% zолосiВ Bid zолосуючuх окцiй, зоре€сmрованIlх но Зборох.
КiлькiсmЬ zолосiВ акцiонерiв, якi не бролч учосmь у zолосувоннi - О zолосiв, що сmоновumь О% zолосiв BiO
еолосуюччх акцiй, зореесmрованчх на Зборах.
кiлькiсmь zолосiв окцiонерiв за бюлеmеням|!, вllзнанuмч неоiйснuмч - О zолосiв, шо сmоновumь О% еолосiв Bid
еолосуюччх окцiй, зарессmровонuх но 3борах.

ГолосуваннЯ по десятомУ питаннЮ порядкУ денногО здiйснюеться з використанням бюлетенiв для
голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.



постановили:
3атвердити умови договорiв, що укладатимуться

винагороду не сплачувати; уповноважити Генерального
Головою та членами Наглядовоi ради Товариства.

з Головою та Членами НаглядовоТ ради Товариства;
директора на пiдписання вiдповiдних договорiв з

11. По одинадцятомч питанню порядкчденноrо слчхали:
Голову зборiв Гулеватого Олександра |вановича, який доповiв про необхiднiсть прийнятrя рiшення про

припинення повноважень Ревiзора Вашеки BiKTopii Анатолiiвни та обрати Ревiзора Товариства_Богушевича
|горя Олександровича. На голосування ставиться: Припинити повноваження Ревiзора Взц еки BiKTopiT
Анатолiтвни та обрати Ревiзора Товариства Богушевича lгоря Олександровича.

Голосували:
припинити повноваження Ревiзора Вашеки BikTopiT Анатолiiвни.

"зо" - 15 31з 281 еолосiв, що сmоновumь 1О0 % еолосiв вid zолосуючuх акцiй, зоре€сmровонl)х |t i
"проmu" - 0 еолосiв, u.р сmоновumь 0 % zолосiв вid zолосуючuх онцiй, зареесmровонuх но
"уmрuмолuся" - 0 2олосiв, що сmановumь 0% zолосiв вid zолосуtочuх окцiй, заре€сmрованl!х но
кiлькiсmь zолосiв акцiонерiв, якi не бралч учосmь у ?олосувоннi - О еолосiв, u1,o сmоновй,,

3аiальна кiлькiстЬ бюлетенiв, якi взяли участь у голосуваннi: 2, кiлькiсть бюлетенiв, ,"r""""rtgiiЬп
Кандидати, BHeceHi в бюлетень для кумулятивного голосування набрали таку кiлькiсть голосiв: '-r\-.

Богушевич lгор Олександрович 15 31З 281 7,Ц
Голосування в частинi другiй по одинадцятому питанню порядку денного здiйснюе\с, фýц

кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв мя голосування 11.2 за принципом: оана\удý
акцiя - один голос. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножу€ться на кiлькiсть членiв органу Товар@}'
що обираються, а акцiонер ма€ право вiддати Bci пiдрахованi таким чином голоси за 1 (одного) кандидата а-Й
розподiлити iх мiж кiлькома кандидатами.
кiлькiсmь zолосiв окцiонерiв за бюлеmенямч, вuзнанuмч неdiйснuмч - О zолосiв, що сmановumь 0% zолосiв Bio
2олосуюччх окцiй, зареесmровончх но Зборох.

постановили:
Припинити повноваження Ревiзора Вашеки BiKTopiT Анатолiiвни та обрати Ревiзора Товариства

Богушевича lгоря Олександровича.

12. По дванадцятомч питанню порядкч денного слчхали;
Голову зборiв Гулеватого Олейсандра lвановича, який доповiв про необхiднiсть прийняггя рiшення про

необхiднiсть затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревiзором, встановлення розмiру його
винагороди; обрання особи, яка уповноважу€ться на пiдписання договору з ним. На голосування ставиться:
3атвердити умови договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства; винагороду не сплачувати;
уповноважити Генерального директора на пiдписання вiдповiдного договору з Ревiзором Товариства.

Голосували:
"зо" - !5 зlЗ 281 еолосiв, що сmоновumь 100 % еолосiв Bid zолосуючuх акцiй, зореесmровонllх но 3борах.
'проmч" - 0 zолосiв, що сmоновumь 0 % zолосiв Bi| еолосуюччх акцiй, зоре€сmрованuх но 3борох.
"уmрuмолuся" , 0 еолосiв, що сmоновumь 0% 2олосiв Bid zолосуючuх окцiй, зарессmровонuх на Зборох.
кiлькiсmь zолосiв окцiонерiв, якi не бролч учосmь у 2олосуваннi - 0 zолосiв, що сmановumь 0% zолосiв Bid
еолосу юч ч х о к цiй,зо рессm ровонч х на Збо рах,
кiлькiсmь zолосiв акцiонерiв за бюлеmенямlJ, вuзнанuмч неdiйснuмч - О еолосiв, що сmоновumь 0% zолосiв Bid
2олосуюччх окцiй, зареесmровончх на Зборах.

Голосуванця по дванадцятому питанню порядку денного здiйснюсться з використанням бюлетенiв для
голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.

постановили:
затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства; винагороду не сплачувати;

упоtsноважити Генерального директора на пiдп
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