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Пpoтoкол Пpo Пi.цсyMки
ГoЛoсyBаIrня нa Пo3aЧеpгoвих Зaгaльних збopaх aкцioнерiв

ПУБЛIЧHoГo AкцIoHЕPнoгo TOBAPиCTBA (ГAЛиЧи}IA-ABTOD
27 гpуlня 2016 poкy

I-{еt"t Пpoтoкo..] ск..Ia.]еI]o лiчильнolо кoМiсirЮ y склaлi:
Гo..lo вlr -l iч llr ьнoТ кorriс iТ: Клoчкo Яpoслaвa Iвaнiвнa;
Ч.-rенiв ..liчllrьнoi кoьtiсiТ: Цapyк Haтaля Mиxaйлiвнa тa Бoянiвськa Map'янa Яpoслaвiвнa, нa пiдтвеp,Ц}кеHня pезyльтaтiв
гo-]oс\вaнI{я Нa пoзaчеpгoBиx зaгaЛЬHиx збopaх aкцioнеpiв ПУБЛIЧHoГo AкцIoHЕPHoГo ТOBAPиCТBA
<.ГA-lIIЧI{HA-АBТo)) (далi _ Збopи), ПpoBrДених 27 rpуlня 2016 poкy з нaстyпниM пopяДкoМ ДенI]иМ:
l. oбpaння членiв лiчильнoТ кoмiсiТ пoзaчеpгoBиx Зaгaльних збopiв aкuioнеpiв Toвapиствa.
2. oбpaння Гoлoви Ta секpеTapя пoЗaчеpгoBиx Зaгaльниx Збopiв aкцioнgpiв Toвapиствa.
З. Схвalення piшeння HaгляДoвoТ Paди пpo ЗaтBеp.ц)кення пopяДкy тa спoсобy зaсвi.цчення бtолетенiв для

гo..Ioс\'BaHI]я нa ПoЗaЧеpгoBиx зaГaЛЬI{их збоpaх aкцioнеpiв.
Зaтвеpлження peгЛaМеI{Ty poбoти пoзaчеpГoBих Зaгaльниx збopiв aкцioнеpiв Toвapиствa.
Прo зпliнy типy Toвapиствa.
Пpo змiнy нaймeнyвaння Тoвapиствa.
Bнесення змiн тa ,цoПoBIIeI{Ь дo Cтaтyтy Тoвapиствa trlЛЯХoМ викЛa.цеI{I]Я йoгo y нoвiй pеДaкuiТ тa зaтвеpДження
нoвoТ pеДaкцiТ Cтaтyтy Toвapиствa.

8. Bизнaчення yпoBl{oвaжrнoТ oсoби нa пi.цписaння нoвoi pелaкuiТ Cтaтyту Toвapиствa тa нa зДiЙснення ДiЙ з
:еpжaвнoТ pессщaцiТ Cтaтyтy.

9. Пpo зaтвep.ЦжeнIш I{oBих pедaкцiй внyтpirпнix ПoЛoжень Toвapиствa.

Bсьoгo для yvaстi нa Збopax ЗapеrстpoBaнo 7 l55 420 гoлoсiв, щo пiдтвepлженo Pесстpoм aкцiонеpiв (yпoвнoвоl(ених
ПpедсTaBrrикi"), щo зaperсTpyBaЛиcя 2,7 гpy.ц}lя 20l6 poкy для ytaстi y ПoзaЧеpГoвиx Зaгaльних збopaх aкцioнеpiв
ПУБЛIЧFIoГo AКЦIoHЕРHoГo TOBAPИCTBA кГAЛИЧИHA-ABTO> (Pесотp.Цo.п'aсться).
Гoлoсyвaння ПpoBеденo вiдпoвi.цнo дo cт,42 тa 43 Зaкoнy Укpaiни кПpo aкцioнеpнi тoвapиствa>.
Лiчильнa кoмiсiя poЗгЛЯHyЛa бюлетенi ,цЛя гoЛoсyвal]ня Ta пpoвеЛa пiдpaхyнoк голoсiв.

Пiдсyмки гoЛoсуBaння 3 пеprЦoгo пиTaнЦя пoряДкy ДеIlнoгo пoзaчеpГoвtlx Зaгaльних збopiв aкuioнеpiв -
(бюлemень JуII) _ Oбpaння членiв лiчильнoi кoмiсii..

ПiДсYмки гoлoсyвaння:
(Зa) - 7 |55 420 гoлoсiв' тoбтo l00 %o гoлoсiв aкuioнеpiв (iх пpедстaвникiв), якi зapеестpуBaJlисЬ для yнaстi у Збopax тa
МaloтЬ пpaBo ГoЛoсy;
(пpoти) - 0 гoлoсiв, тoбтo 00Z гoлoсiв aкuioнеpiв (iх пpeдстaвникiв), якi зapеeстpyBiшисЬ для yvaстi y Збopaх Ta МaIoTЬ
пpaBo Гoлoсy;
(yТpиМtlЛись> - 0 гoлoсiв, тoбтo 00% гoлoсiв aкuioнеpiв (iх пpедстaвникiв), якi зapесстpyвtlПИсЬ лля уuaстi у Збopax тa
I\Iaють пpaBo голoсy;
(не гoЛoсyBuUIи> - 0 гoлoсiв, тoбтo 07o гoлoсiв aкшioнеpiв (ix пpелстaвникiв), якi зapеrсTpyBaлисЬ ДЛя унaстi y Збopaх тa
NlaroTЬ пpaBo гoЛoсy;
<зiпсoвaнi тa визнaнi неДiйсними бюлетенi> - 0 гoлoсiв, тoбтo

/, \tapе€стpyвtшlисЬ дrrя yvaстi y Збopax тa МaIoTЬ Пpaвo гoлoсy.
!?irшення пpийнятo.

0o% гoлoсiв aкцioнеpiв (Тx пpелстaвникiв), якi

BIlDirцlIли:
l. l. oбpaти лiнильнy кoмiсiю пoЗaЧеpГoBих Зaгaльних збopiв aкцioнеpiв y склaдi:

- Гoлoвa лiчильнoТ комiсiТ Клoчкo Яpocлaвa Iвaнiвнa;
- Член лiчильнoТ кoмiсiТ Цapyк Haтaля Mиxaйлiвнa;
- Член лiчильнoТ кoмiсiТ Бoянiвськa Mao'янa Яnoслaвiвнa.

-1.

5.

6.

rt. Львiв

Гo-roвa тимчaсoвoТ лiчильнoТ кoмiсii

Ч.lен тrtмчaсoвoi лiчильнoТ кoмiсii

Ч,lеFl тиМЧaсoвoТ лiчильнoТ кoмiсiТ

Цapyк Haтaля Mиxaйлrвнa

Бoянiвськa Map'янa Яpoслaвiвнa
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Пцсyмки гoлoсyвaнHя 3.цpyгoгo питaння llopяДкy.цeннoгo ПoзaчеpгoBих Зaгaльниx збopiв aкцioнеpiв (бюлеmень
J|b 2) - Oбpaння Гoлoви Ta сrкрrтapя пoзaчеpгoвих 3aгaльниx Збopiв aкцioнеpiв ToЬapиствa.

Пiдсvмки гoлoсYвaння:
<зa>> _'7 |55 420 гoлoсiв, тoбтo l00 o/o гoлoсiв aкцioнеpiв (ix щeдстaвникiв), якi зapeесщyвaЛисЬ для yvaстi y Збopaх тa
{aюTЬ щaBo гoлoсy;
(пpoTи) - 0 гoлoсiв, тoбтo 00lo гoлoсiв aкцioнеpiв (ik пpeдстaвникiв), якi зapеестpyB€UIись для yvaстi y Збopaх тa МaютЬ
IpaBo гoлoсy;
(y'IpиМzrЛиоЬ> - 0 гoлoсiв, тoбтo 0olo гoлoсiв aкцioнеpiв (ix щeдстaвникiв), якi зapеесщуBaIШ|cЬ шlя щaстi y Збopax тa
i{aЮтЬ IIpaBo гoЛoсy;
(не гoлoсyBaли> - 0 гoлoсiв, тoбтo 07o гoлoсiв aкцioнepiв (ik щедстaвникiв), якi зaprrстpyBaЛИcЬ ДДЯ 1"raстi y Збopax тa
,aютЬ ПpaBo гoлoсy; t-
<зiпсoвaнi тa визнaнi нeдiйснI.шди бroлетенЬ - 0 гoлoсiв, тoбтo 0oЙ гoлbсiв aкцioнepiв (iх пpедстaвникiв), якi
вpеeстpyBaлИcЬ ДДЯ 1"laстi y Збopaх тa Мaloть пpaBo гoЛoсy.
Pirцення пpийнятo.

BцDirцили:
!.l. oбpaти Гoлoвoro пoзaчrpгoBlт'( Зaгaльrrиx Збopiв aкцioнеpiв Toвapиствa Cкляpoвa Boлoдимиpa oлексaндpoвичa.
|.2. oбpaти секprтapеM ПoзaЧеpгoBLD( Зaгaльниx Збopiв aкцioнеpiв Toвapиствa Зiнкeвич Haдiю Boлoдимиpiвнy.

-o..IoBa лiчlшьнoТ кoмiсiТ

llен лiчильнoT кoмiсii

Lrен лiчильнoТ кoмiсiТ

Клoчкo Яpoслaвa Iвaнiвнa

Цapyк Haтaля Mиxaйлiвнa

Бoянiвськa Map'янa Яpoслaвiвнa



Пцсyмки гoлoсyBaIIня з TpетЬoгo ПиTaнHя ПopяДкy.ценHoгo пoзaчеpгoвих 3aгальних збopiв aкцioнеpiв
(бюлemeнь J|b 3) - Cxвалення рiIшення Haгля.цoвoiPaди пpo зaTBepД)I(еtIня Пopядкy тa сdoсoбy зaсвi.цчення

бюлетенiв /цЛя гoлoсyBaIIIIя IIa пoзaчrpfoBих зaгaЛЬних збopaх aкцioнepiв.

Пiдсyмки гoлoсyвaння:
t<зa>> - 7 |55 420 гoлoсiв, тoбтo 100 o/o гoлoсiв aкцioнеpiв (ix щeдстaвникiв), якi зapеестpyв€lЛись .Цля 1^raстi y Збopaх тa
мaЮтЬ пpaBo гoЛoсy;
кпpoTи) - 0 гoлoсiв, тoбто 0olo гoлoсiв aкцioнepiв (ii пpедстaвникiв), якi зapеесщyBzшись ,Цля yнaстi y Збopax Ta МaЮтЬ
пpaBo гoJloсy;
(}'тpиI\{iUIисЬ> - 0 гoлoсiв, тoбтo 07o гoлoсiв aкцioнеpiв (ix пpeдстaвникiв), якi зapеесщyBiшисЬ лля щaстi y Збopax тa
tlaюTЬ пpaBo гoлoсy;
кне гoЛoсyBaли> - 0 гoлoсiв, тoбтo 00lo гoлoсiв aкцioнеpiв (ii пpeдстaвникiв} якi зapеeсTpyвirЛI4сЬ lJЯ 1нaстi y Збopax тa
}taютЬ цpaBo гoлoсy,'
кзiпсoвaнi тa визнaнi недiйснtлr,tи бюлетенЬ - 0 гoлoсiв, тoбтo 0olo гoлoсiв aкцioнepiв (ix пpедстaвникiв), якi
}apеrстpyBaлИcЬ NIЯ 1"raстi y Збopax тa I\4aIoTЬ ПpaBo гoЛoсy.
Pitцення пpийнятo.

Bиpirrrили:
j.l. Cxвa.тlити pilшення Haгля.цoвoТ Paди Щo зaтBеp.Фl(еHrUI пopя.цкy тa спoсoбy зaсвiдчення бюлeтeнiв для

гoлoсyBaIII{'I нa пoзaЧеpгoвLlx зaгaлЬHиx збopax aкцioнepiв.

]o.roвa лiчильнoТ кoмiсii

Leн лiчильнoi кoмiсiT

l.lен лiчильнoi кoмiсii

/. 
Клoчкo Яpoслaвa Iвaнiвнa

Цapyк llaтaля Миxaйлiвнa

Бoянiвськa Map'янa Яpoслaвiвна
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Пiлсyмки гoлoсyBarrня З чеТBеpтoгo ПиTaння Пopя.цкy /ценнoгo ПoзaчеpгoBих Зaгaльних збopiв акцioнеpiв
(бю.теmень Jуb 4) - ЗaтвеpДження pегЛaмеHтy poбoти ПoзaчергoBиx Зaгaльних збоpiв aкцi6неpiв Toвapисiвa.

li:сr'ьtки гoлoсYвання:
вal - 7 |55 420 гoлoсiв, тoбтo l00 o/o гoлoсiв aкцioнеpiв (ix пpeдстaвникiв), якi зapеrсTpyBaЛИcЬ ДЛЯ y.raстi y Збopaх тa
{aютЬ ПpaBo гoлoсy;
lпpoтll) - 0 гoлoсiв, тoбтo 07o гoлoсiв aкuiонеpiв (ix пpедстaвникiв), якi зapеестpyв€шIисЬ,Цля yuaстi y Збopax тa МaЮтЬ
IpaBo ГoЛoсy;
:\ тpll\laЛисЬ> - 0 гoлoсiв, тoбтo 0%o гoлoсiв aкцioнеpiв (iх пpелстaвникiв), якi зapесстpyB€UIисЬ для yuaстi y Збopax тa
.{зютЬ пpaBo гoлoсy;
i;е гo.loсyB€lли> - 0 гoлoсiв, тoбтo 0olo гoлoсiв aкцioнеpiв (iх пpелстaвникiв), якi ЗapеrсTpyBaЛИcЬ I,ЛЯ уuaстi y Збopaх тa
{зЮТЬ пpaвo ГoЛoсy; gь

lз:псoвaнi тa визнaнi неДiйсними бюлетенi> - 0 гoлoсiв, тoбтo 0%o гoлoсiв aкцioнеpiв (iх пpелстaвникiв), якi
€]есстрyвaЛисЬ дЛЯ }uaстi y Збopaх тa МaIотЬ пpaвo гoлoсy.
>it'uення пpийнятo.

}ltpirшцли:
l . ЗaтвеpДити нaстyпний реглaМeHT poбoти Збopiв:

. Гoлoвa Збopiв пoслi.цoвнo винoситЬ нa poзгЛя.ц пиTaнHЯ пopя,цкy .цеItнoгo Збopiв;. Слoвo.цля Bистyгty з .цoпoвi.ц.цю нaДaетЬся Гoлoвoю Збopiв;

. Чaс .цJIЯ BиcтytТy з .цoпoвi.ц.цro що.цo кo)кнoгo питaI{ня пopя,цкy .ценнoгo Збopiв _ дo 15 хвилиI];. Bистyп B .цебaTax з питaHЬ пopядкy .цеI{нoгo Збopiв пpoBo,цитЬся пiсля нaДaннЯ сЛoBa Голoвoto Збopiв. ЖoДен з
1'uaсникiв Збopiв Ilе Мae пpaBa Bистyпaти без .цoЗвoЛy Гoлoви Збopiв;

- Чaс BисTytry в .цeбaтax пo Дoпoвi.цi -.цo 5 xBиЛиH;
- Aкuioнеp (йoгo пpедстaвник) Мoжe BисTyIlaти тiльки з ПиTaннЯ, яке oбгoвoptоеться;
. Чaс.цля вi.цпoвiДeЙнaзaпитaI{I{я -.цo 5 xвилин;
- ЯкЩo пoстaBЛене aкuioнеpoм (йoгo пpелстaвникoм) ПиTaH}UI нe сToсyвaTиМеTЬся oбгoвopювaнoГo IlиTaI]Hя

Пopя.цкy .цеtlнoгo Збopiв, Гoлoвa Збopiв Мaс ПpaBo ЗHЯTи Taке I]иTaнн,I aкцioнеpa з poзГЛЯДy взaгaлi aбo пеpенести
йoгo oбгoвoprншI дo poзгЛЯдy iнtших питaнЬ пopя.цкy деI]I]oгo Збopiв;

. Biдпoвiдi I{a питaI{HЯ aкцioнepiв (ii пpедстaвникiв) Мaе пpaвo НaДaBaT|т як ДoпoвiДaЧ' тaк i бyль-якa iнura
пoсaДoBa oсoбa'/спiвpoбiтник Toвapиствa, .цo кoMпетенцiТ якоi7якoгo н?Ulе)кaтЬ пoстaвленi ПИTaннЯ;. Гoлoвa Збopiв oГoЛolxye ПpoекТ pirпення З пиTaнI{Я пopядку ,ценlloгo' щo пiдгoтoвлений HaглядoBoro Pa,цolо
Тoвapиствa;

- Гoлoсyвal{Hя пpoBo,цитЬся З BикopистaнHЯМ бroлетенiв для гoЛoсyBarrня;
. Cвoю зголy aбo не згo.цy з pituенням Збopiв aкцioнеpи (iх пpедстaвники) виpaжalоть IIJЛЯxoМ ЗzrзнaчеHнЯ

вiдмiтки y вiдпoвiднiй клiтинцi бюлетеня для гoЛoсyBaI{Hя;
. Пеpеpивal{шI пpoцrсy гoЛoсyBaння зaбopoнясться. Пiд Чaс ГoЛoсyвaнн'I сЛoBo нiкoму не нaДarтЬся;. Pезyльтaти гoЛoсyвaння пiДpaxoвyються лiчильнotо кoмiсiсro тa oфopмЛIоIотЬся пpoТoкoЛaми лiчильнoТ кoмiсiТ

Пo кo)кнoМy IIитaI{шo пopЯ.цку .цеtltloгo Збopiв oкprМo. Pезyльтaти гoЛoсyBaння З кoжHoГo пиTaн}lЯ пopЯдкy
.]енI{oгo Збopiв oгoЛoIIIyЮTЬся пiсля ii пiлpaхyнкy, aЛе ,цo зaBеpIxеннJI Збopiв;. Збopи Bикo}IyюTЬ свoю poбoтy.цo зaкiнЧенHЯ рoзГЛЯДy yсiх питaнь ПopЯдкy Деtlнoгo Збopiв;. Чеpез кoжнi .цвi гo,цини безпеpеpвнoТ poбoти Збopiв - ПеpеpBa 15 хвилин.

.:. . зз ..liчltльнoТ кoмiсil

. . : ...Чli..lЬнoТ кoмiсiТ

...1 . :il..,IЬHoТ кoмiсiТ

I
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Клoчкo Яpocлaвa Iвaнiвнa

Цapyк Haтaля MиxaЙлiвнa

БoянiЬськa Map'янa Яpoслaвiвнa( dЭ "',v/ /



Пцсyмки гoлoсyBaIIIIя з п'ятoгo пиTaIIIlя пopяДкy Дellнoгo пoзaЧepгoBих Зaгaльниx збopiв акцioнеpiв
(бюлemeнь JYэ 5) . Пpo змiнy типy ToваpисTBa.

Ii:сvмки гoлoсvвaння:
tзa> -7 155 420 гoлoсiв' тoбтo 100 o% гoлoсiв aкцioнеpiв (ix пpедстaвникiв), якi зapеестpУBaлИcЬдля y.raстi y Збopax тa
.a]оТЬ пpaBo гoлoсy;
(пpoТи) - 0 гoлoсiв, тoбтo 0% гoлoсiв aкцioнеpiв (ik пpeдстaвникiв), якi зapеестpyB€шисЬ ,Цля yvaстi y Збopax Ta МaЮTЬ
рaBo гoЛoсy;

DlptlмtшисЬ> - 0 гoлoсiв, тoбтo 0olo голoсiв aкцioнepiв (ix пpелстaвникiв), якi зapеесщyB.rлиcЬ дlя щaстi y Збopax тa
(.tIотЬ I]paвo гoЛoсy;
tllе гoЛoсyBaли> . 0 гoлoсiв, тoбтo 0olo гoлoсiв aкцioнеpiв (ix пpедстaвникiв), якi ЗapeесTpyвaЛvIcЬ ДЛЯ1нaстi y Збopax тa
|itloТЬ щaBo гoЛoсy; F,
вiпсoвaнi тa визнaнi недiйсниlли бюлетенi> - 0 гoлoсiв, тoбтo 0% ioлoсiв aкцioнеpiв (ix пpедстaвникiв), якi
аpе€стpyвaлИcЬ ДлЯ щaстi y Збopax Ta МaIoTЬ пpaBo гoЛoсy.
}irпення пpиЙнятo.

lнpitшили:
;.l. Змiнити Tип IТyБЛIЧHoГo AкЦIoнЕPHoГo TOBAPИCTBA (ГАЛиLIИHA-ABТO) з гryблivнoгo

aкцioнеpнoгo тoBapисTBa нa щиBaTIre aкцioнеpне ToBapисTBo.

o.]oBa лiчильнoТ кoмiсii

Lrе н :riчильнoТ кoмiсii

Lтен ..liчильнoТ кoмiсii

Клoчкo Яpoслaвa Iвaнiвнa

Цapyк Haтaля M иxaйлiвнa

Бoянiвськa Мap'янa Яpoслaвiвнa

--1/',t."1,



Пцсyмки гoЛoсyвaння з lшoсToгo пиТaння Пopя/цкy ДеIlнoгo пoЗaЧеpгoBиx Зaгaльниx збopiв aкцioнеpiв
(бюлemень I|b 6) - Пpo змiнy нaЙмeнyвaння Toвapиства. 9

Ii.lсr.мки гoлoсvвaння:
3Аl - 7 155 420 гoлoсiв, тобто 100 o/o гoлoсiв aкцioнеpiв (ix пpедстaвникiв), якi зapеестpyв€Ulись для yuaстi y Збopax тa
laJотЬ пpaBo гoлoсy;
:пpoТи) - 0 гoлoсiв, тoбтo 07o гoлoсiв aкцioнеpiв (ix щeдстaвникiв), якi зapeесщyBzrЛисЬ для yнaстi y Збopax Ta МaЮTЬ
Paвo ГoЛoсy;
1lPll\l€lлись) - 0 гoлoсiв, тoбтo 07o гoлoсiв aкцioнepiв (ix пpедстaвникiв), якi зapеесщyв€lJlисЬ л;tя y.raстi y Збopax тa
laIотЬ пpaBo гoлoсy;
:не гo.'IoсyBtlли> - 0 голoсiв, тoбтo 0%o гoлoсiв aкцioнеpiв (ii пpедстaвникiф, якi зaprrстpyB;rЛисЬ Для yнaстi y Збopaх тa
la}с'ТЬ пpaBo гoлoсy;
з:псoвaнi тa визнaнi нe.цiйсними бroлeтeнi> - 0 гoлoсiв, тoбтo 0oZ гoлoсiв aкцioнеpiв (ii пpедстaвникiв), якi
aве€сTрyBaлисЬ.цЛя щaстi y Збopax Ta МaЮтЬ ПpaBo гoЛoсy.
}irшення пpийнятo.

}нpirшп.,lи:
,.. Зrtiнити нaйменyвaння Тoвapиствa з ПУБЛIЧHЕ AкЦIOHЕPнЕ TOBAPИсTBO (ГAЛИЧИHA-ABTO> нa

ПPИBATHЕ AкЦIOнЕPнЕ TOBAPисTBO кГAЛИЧиHA-ABTO).

t1-l r.] B Zl л iчипьнoТ кoмiсiТ

L.ен ..tiчильнoi кoмiсiТ

L:з н .-l iчильнoТ кoмiсiТ

Клoчкo Яpoслaвa Iвaнiвнa

I{apyк Haтaля MихaЙлiвнa

Боянiвськa Map'янa Яpoслaвiвнa



Пцсyмки гoлoсyвaнIlя з сьo}roгo Питaння пopя/цкy.цеI{Iloгo ПoзaчеpгoBиx Зaгaльниx збopiв aкцioнеpiв,бю.lеmень 
J|b 7) - Bнесення змiн та дoпoBIIенЬ дo Cтaryry Toвapиствa цIляxoM BикЛaДeння fio.o y 

'o"iи fi.дu*uii
Ta заТBеp.Ц)кення нoвoi редaкцii Cтатyry Toвapиствa.

Ii.lсумки гoлoсvвaння:
зal _7 |55 420 гoлосiв, тoбтo l00 o/o гoлoсiв aкцioнepiв (ii пpедстaвникiв), якi зapeестpyB€lJlисЬ для yuaстi y Збopaх тa
|:lloтЬ пpaBo гoЛoсy;
IТpoти) - 0 гoлoсiв, тoбтo IYo гoлoсiв aкцioнеpiв (ix пpeдстaвникiв), якi зapеесщyBaлись для yнaстi y Збopax тa мaють
Paвo гoлoсy;
\.тpIlмzlJIиоЬ) - 0 гoлoсiв, тoбтo 0olo гoлoсiв aкцioнеpiв (ik пpeдстaвникiв)' якi зapеесщyBirЛисЬ лля щaстi y Збopax тa
lаIотЬ пpaBo гoJloсy;
не ГoЛoсyBaли> - 0 гoлосiв, тoбтo 07o гoлoсiв aкцioнepiв (ix пpедотaвникiв)дкi зapессTpyB€rлИcЬ ДЛЯ1^raстi y Збopax тa
]a!оть I]paBo гoлoсy; . j

зiпсoвaнi тa визнaнi не.цiйсними бюлетенi> - 0 гoлociв, тoбтo 0%o гoлoсiв aкцioнеpiв (ix пpедстaвникiв), якi
alЕ€сТpyBaлись для yчaстi y Збopax тa Мaють пpaBo гoЛoсy.
trшення пpийнятo.

Jнoiцrили:
. i. Bнести змiни тa ,цoпoBI{eнн,I дo Стaтyтy Toвapиствa IпЛЯxoМ BиклaДeнIш йoгo в нoвiй pедaкцiТ.

'о.roвa лiчильнoТ кoмiсii

Lrен,riчильнoТ кoмiсiТ

Lr ен,.liчильнoТ кoмiсiТ

Клoчкo Яpoслaвa Iвaнiвнa

Цapyк Haтaля Mихaйлiвнa

Бoянiвськa Мap'янa ЯpoслaвiвнaЧ+-r



Пщсyмки гoлoсyBaнIIя 3 вoсЬlvloгo пиTaння Пopя.цкy.цеIlнoгo Пoзaчеpгoвих 3aгaльних збopiв aкцioнepiв
бюлеmeнь ]|b 8) - Bизнaчeння yпoBнoBa)кeнo.i осoби нa пiДписaння нoвoi pе.цакцii Cтaтyty TЪвapиствa 

'a "аз.цiйснeння .цiй з деpжaвнoi pесстpaцii Cтaтyry.
li:сvмки гoлoсyвaння:
g'' _ 7 |55 420 гoлoсiв, тoбтo l00 o/o гoлoсiв aкцioнepiв (ik щедстaвникiв), якi зapeсстpУBaпIИcЬ для y.raстi y Збopaх тa
lаютЬ пpaBo гoлoсy;
пpотIl)) - 0 гoлoсiв, тoбтo 0% гoлoсiв aкцioнepiв (ix пpедстaвникiв), якi зapеесщуBaJIИсЬ.Цля yvaстi y Збopaх тa МaIоTЬ
Paвo гoЛoсy;

!тptrl{aЛисЬ) - 0 гoлoсiв, тoбтo 07o гoлoсiв aкцioнepiв (ix пpeлотaвникiв), якi зapeeстpутlaЛИcЬ дпя 1"laстi y Збopaх тa
]aIоть пpaBo гoЛoсy;
не гoЛoсyBtlли> - 0 гoлoоiв, тoбтo 00lo гoлoсiв aкцioнеpiв (ix пpедстaвникiв), якi ЗaperсTpyB:rЛисЬ ДЛЯ y.laстi y Збopax тa
]aIотЬ пpaBo гoЛoсy; F
зiпсoвaнi тa визнaнi неДiйсними бюлетeнi> - 0 гoлoсiв, тoбтo 0%o ioлoсiв aкцioнеpiв (ix пpедстaвникiв), якi
rЕЕ€стpyBirлисЬ Д.пя ytaстi y Збopax Ta МaIoTЬ цpaBo гoЛoсy.
tцlення пpиЙнятo.

tsoiurlши:
.]. Упoвнoвarкити Гeнеpальнoгo .циpектopa Зiнкевич Haдiю Bолoдимиpiвнy пiдписaти Cтaтyт в нoвiй pедaкцii тa

зaбeзпeчити щoBe.цеIIня йoгo деpжaвнoТ peсстpaцiТ.

oтова .r iч ильнoi кoмiсii

.rен ..liчильнoТ кoмiсii

lтен .r iч ильнoТ кoмiсiТ

Клoчкo Яpocлaвa Iвaнiвнa

Цapyк Haтaля Mиxaйлiвнa

Бoянiвськa Мap'янa Яpoслaвiвнa



Пiдсyмки гoлoсyBaння з дeв'ятoгo Питaння пopяДкy деHнoгo пoзaчepгoBих Загaльних збopiв aкцiонepiв
(бюлеmeнь ]|b 9) - Пpo зaтвеp.Ц,I(еHня IIoBих pедaкцiй внyтpilшнiх пoЛo2l(еIlЬ TФapйствa

li:сvмки гoлoсvвання:
зa>> -.7 |55 420 гoлoсiв, тoбтo l00 o/o гoлoсiв aкцioнеpiв (ix щeдстaвникiв), якi зapеесщyBaлисЬ .Цля yvaстi y Збopax тa
EaюTь пpaBo гoлoсy;
IтpoTи) - 0 гoлoсiв, тoбтo 0olo гoлoсiв aкцioнеpiв (ix пpедстaвникiв), якi зapеeсщyBaJlисЬ .uля ylaстi y Збopax Ta MaIoTЬ
Paвo гoЛoсy;

!.IPиI\,{aJIись) - 0 гoлoсiв, тoбтo 0olo гoлoсiв aкцioнеpiв (ik пpедстaвникiв), якi зapеесщyBaЛиоь дlя 1нaстi y Збopax тa
ElIоть щaBo гoлoсy;
Eе гoЛoсyBaJIи> - 0 гoлoсiв, тoбтo 00lo гoлoсiв aкцioнepiв (iх пpедстaвникiв), якi ЗapеесTpyBaЛLтcЬ ДIlЯyvaстi y Збopax тa
!aютЬ ПpaBo гoЛoсy;
зiпсoвaнi тa визнaнi недiйсними бtoлетенi> - 0 гoлoсiв, тoбтo 0olo 

*гoлoсiв 
aкцioнеpiв (ii пpедстaвникiв), якi

фе€сTpyвtшиCЬ д;rя 1нaстi y Збopax Ta I\4aIoтЬ ПpaBo гoЛoсy.
folення пpиЙнятo.

tpirцили:
.l. Зaтвep,Цити в нoвiй peлaкцii Пoлoження <Пpo Haглядoвy Paдy Toвapиствa>' Пoлoження кПpo Pевiзiйнy кoмiсiю

Toвapиствa>, Пoлoження кПpo flиpeкцito Toвapиствa>>, Пoлoження кПpo Зaгaльнi Збopи Toвapиствa>. 
-

orовa лiчильнoТ кoмiсiТ

.те н ..t iчильнoi кoмiсii

:тен .-liчильнoТ кoмiсiТ

Клoчкo Яpocлaвa Iвaнiвнa

Цapyк Нaтaля Миxaйлiвнa

Бoянiвськa Map'янa Яpoслaвiвнa
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