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вересня 2009 р. (протокол зас|данття }{аглядово|

Бсього по ре€стру: 1021 акц1онер, як1 волод!ють 2202413 лроотими !менними акц1ями.3 них
1019 - ф1зинн1 осо6и, що волод[тоть 7262772 акц1ями' 3 _ :оридинн! особи, що волод1тоть 939641
акц!ями.
|{рис1тн1: 21 акц|онер з правом 1 789 358 голос!в, з нто< 2 торидинн! особи з правом 938641
голос]в ! 19 ф|зинних ос|б з правом 850 717 голос1в.

3агальна к|льк1сть голоо!в акц!онер!в' присрн!х на 3борах, складае 1 789 358 голос|в, що
о%
в|д к!лькост! акц!й вс;х акц!онер;в.
1аким нином, умова присутност1 на 3борах акц!онер|в, як| волод!готь б!льтпе н!;к 60 % акц1й,

стаг1овить 81,2

виконана. (ворум для проведення 3бор|в з1браний. 3бори огологшу+оться в|дкритипти.

[олова орган|зац|йного ком1тец |ващенко й.й. пов!домив' що порядок денний 3бор1в був
надрукований в газетах: "Б1домост] ,{ер:кавно| ком1с1| з ц|нних папер|в та фондового ринку'' _ в;д
13.08.2009 р., }[о 150 та "Акц!онер" в|д 11.08.2009 р., ф78 в так|й редакц11:

1.

2.
3.
4.
5.
-

6'
7.

11орядок денпп:й:
|1ро визнаиення типу 1овариства та зм!ну наймещ/вання 1овариства.

|1ро внесення зм!н та доповнень до €татуту 1овариства, поло)кень 1овариства "[1ро
3агальн! збори акц{онер1в", "|1ро |{равл1ння'', "|1ро Ёаглядову раду", "[{ро Рев|з1йну
копт|с|го'' гпляхом !х викладення в нов|й редакц|{, в зв'язку !з приведенням у в!дпов!дн!сть до
3акону 9кра|ни''|1ро акш1онерн| товариства''.
|[рий*тятгя р!гпення про зб!льтпення стац/тного кап!тацг за рахунок додаткового вигуску
акц;й.

|7рийняття р!!|1ення про закрите (приватне) розм!щенн'| акц!й та затверд)кенн'т протоколу
р1лленгтя про закрите (приватне) розм[щення акц1й.

Бизнаненгля уповнов!)кеного органу товариства' якому надатотьоя повнова)кення:
затверд)кен}!,| результат|в реал1зац[! акц!онерами свого перев!!кного права на придбангтя

акц|й, що пропону!оться до розм!щення:
прийнятгя р!:пення пРо достокове зак!нчення закритого (приватного) розм!щен*тя акц1й (у
раз|, якщо запланований обсяг акц|й буде розм1щено досроково);
затверд)|(ення результат1в закритого (приватного) розм[щення акц|й та зв;ц про Результати
закр|!того (приват::ого) розм !шен ня акш!й'
Бизначення уповнова)кених ос!б товариства, яким нада1оться повнова)кення:
зд!йсн:овати персональне пов!домлення вс!х акш|онер|в за !нгших !нвестор|в. перел|к яких
затверд)кено загальни]!'{и зборапли акц!онер!в товариства, на яких прийняте р!гпення про
зб1льгпення статгного кап!талу та закРите (пфватне) розм|щення акц!й, про прийнят1
заг !ш ьним и зборами акц!онер|в р|шен н я:

проводити д!1 щодо забезпечення реал|зац|| акц|онерами свого перева)кного права на
придбанчд акц1й, в1дпов|дно до яких прийняте р|тпен::я лро розм[шення;
проводити д1| щодо забезпечення закритого (приватного) розпл|щення акц!й.
3атверд:кення перел1ку |нвестор!в, як| приймуть утасть в розм1щенн1 акш!г!.

[олова орган!зац|й;:ого ком!тец |ващенко й.й. пов!домив' що наглядово}о радою товаРиотва
запропонован1 насцпн1 кандидатури .шен{в робояих орган1в загальних збор1в акц1онер1в:
- голова збор!в _ й1н |н Ф.,|1., оекретаР збор;в [1оронько й.8.
- л!чи.т!ьна ком!с|я: голова _ Ёауптк!на -|!.й', члени ком!с!]_ Бдовиченко 1.€., 1(обихсча 8.Ф'
]ващенко й.[,[. запропонував загальним зборам затверди'т и вицевказан| кандидацри.
[олосували "3а'' - 1789358 голос1в, цо стаг|овить 100 % в!д 3агальнот к!лькост! присщн!х нз
3агальних зборах акш!онер|в.
''[)роти" - 0 :олос!в.
"9трималг:ся'' - 0 голос!в.

[олову правл!ння [ерасименко )1."г1. з !нформац1сго про змен1|]ення ['{адходя(ень гро11!о8их
кошт!в в!д здаван[{я в оренду власного нсру\омого майна. що пов'я_}а!|е !з запальною ф!нансовон'
кризо}о у кра|н1, насл!лком чого стала в!дсрн!сть прибрку за ф1нансовими результатами 2008 року.
_
Браховугони вик]1адене. |олова правл!ння !-ерасименко )1.)!' висцпила з пропозиц|с:о див!ден'ти ;а
2008 р!к не нараховувати та не виплачувати.
|}|сля обговорення пи']ання на голосування

|-олосували "3а''

-

с'|

авиться р!шення.

1768431 акц!й, що становить 100 % в1д загально] к1лькост! прис1т:;!х

3агальних зборах акц!онер|в.

[олосували "|1роти'' - 0 акц]й, цо ста!{овить 0

зборах акц1онер1в.

"!трималися" - 0 акц|й, що становить 0

о%

о/о в1д

на

загально] к!лькост1 приоутн!х на 3агальг:их

в!д загально| к!лькост! присутн1х на 3агальник зборах

акц!онер1в.

Р|шення прийняте.
Б!1Р!|!|}1"1|1!:
1. 3атверлхлти баланс 1овариства за 2008 р1к.

2.

.{вв!денди за 2008 р1к не !!араховувати та !|е виплачувати'
прибутку.
11о

в зв'язку з

в!дсутн!стк)

третьоп:у питанш|о порядку денпого

€.1!]л[А.1|!{:

[олову Ёаглядово| ради .1|ойченка [.8., який запропонував продов)кити строк
чинних [олови та нлен!в 1'1равл!ння 1овариства на наступний терм!н.

г1овновах!е1!ь

[1!сля обговорення питан|!я на голосування ставиться р1шення.

[олосували "3а" _ 1768431 акц1й, що становить 100 % в|д загально| к!лькост! прис1':н!х
3ага_лтьних зборах акц!онер!в.

[олосували "[1роти'' - 0 акц|й, що отановить 0
зборах акш1онер1в.

"9трималися'' - 0 акц!й, що становить 0

о/о

'% в!д загально! к1лькост!

в1д загально|

присрн!х на

на

3агапь;ту:х

к!лькост! приоут:;!х на 3агальт;их зборах

акц1онер|в.

Р1шення прийняте.

Б[Р1||!!1.]!11

:

||родов:кити строк повнова'(ень [олови |1равл!ння |ерасименко .||арпси .т[еон!д|вни та
нлен1в !1равл!ння 1овариства й!н!на Флега .][ьвовпча та пап'аново! |анни |ван1вни па
насцгпний терм!п.
!!о зетвертому питанн!о [орядку денного

€.[!.'|А.т||{:
[олову |{аглядово: ради )1ойче:]ка €.8.'

який запропонував продов)кити сщок повнова){{ень
терм|н.
наступний
чинних член!в Рев!з!йно] ком1с!| 1овариства на
|1!сля обговорення питання на голосування отавиться р!гшення.
[олосували "3а" _ 1768431 актд!й, що становить 100 % в!д загально[ к!.]1ькост1 пристт::!х т;п
3агал ьних зборах акц!онер|в.
[олосували "[1роти" - 0 акц1й, що ста|;овить 0 о/о в1д загально| к!лькост! присутн!х на 3аг,шь;-:г:х
зборах акш1онер!в.

"}трималися" - 0 акц!й, що становить 0

о%

в|д загально] к!лькост; присутн|х на 3агаль}|их зборах

акц1онер!в'
Р|гцення прийняте.
Б|{Р1[|!1{.||11:

||родов:кити строк пов||ова2кень ч1!нних члеп:1в Рев|з!йно1 ком;с|т 1оварис'гва
[1обере:кнпока володимира .[еопйовича' йельнпка Флега 1![иколайовпча та €оф1спко
,[подмшли Анатол!|вни на наступний терм|н.
|'олова збор1в

<!!|вденне

"т|..1[.

|ерасимепно

\правл!нн.:п

.;." {п!зац| !,'

€екретар збор!в

й.Б.

[1ороп ько

