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засИаннЯ РеестрацiЙноi KoMiciT позачергових загальних зборiв акцiонерiвПублiчного акцiонерного товариства <<Роганська картонна фабрика>

t_Iо9не найменування ToBapr.ruulnffi;""ffi;:?]". ..o"uor.ruo nao*ncb*a картонна
фабрика> 

---"-r"-,чgчr,lчlDч \\l

Itод за €[РПОУ: 00278830
!ата складання протоколу:4 лютого 2О2l р.Час складання протоколу: l2.00
Щата проВеденнЯ позачергОвих загаJIЬних зборiв акtцiонерiв Товариства: 29 сiчня 2021 р.Загальнi збори акцiонерiв Товариства провеllено дистанцiйно
На ПiДСТаВi ПУНКТУ 7б РОЗДiЛУ ХIV'Гимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведеннязагальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв yuu.n"ni' корпоративного iнвестицiйного фондузатвердженого рiшенням Нацiональнот koпliciT з цiнних паперiв та фондового ринку lб квiтня2020 рокУ ]ф 196 (надалi- Порядок) Товариство з обмеяtеною вiдповiдальнiстю кГдЛПдК> (кодсдрпоУ з l s92б04) 

"ne ""п"Ь,ься'акцiонероno ПуОпЬпо.о ч*цiонерного товариства <<Роганськакартонна фабрика> та являеться особою-"пч .nn"naе позачер.о"i .u.un"Hi збори акцiонерiв(НаДаЛi - ЗаГаЛЬНi ЗбОРИ) Згiдно з вимогами cTaTTi 47 закону укратни кпро акцiонернiтовариства)) призначило (обрало) до складу реестрацiйноТ KoMiciT i 1rр"Ь*; осiб (члени nori.iT),а саме:
l, Шмиг Тарас Романович - член реестрацiйнот koMiciT, представник Товариства зобмеженою вiдповiдальнiстю (гдJlпдк)i
2, Крук Богдан Михайлович - член реес,грацiйноТ KoMiciT, представник Товариства зобмеженою вiдповiдал bHicTto <ГАЛI IАК>;
3, KiT Уляна BiKTopiBHa - член реестрацiйноТ KoMiciT, представник Товариства з обмеженоювiдповiдал ьнiстю (ГАЛ I-IAK),

на початку свост роботи Ресстрацiйна комiсiя зi свого складу обрала Голову реестрацiйнот koMiciI- Шмиг Тараса Романовича.

Iiд"у,*" голосування: За- три голоси; проти- нема€; утримався немас.Прийняте рiшення:l, ОбратИ ГоловоЮ реестрацiйноТ KoMiciT позачергових загальних зборiв акцiонерiвТовариства - Шмига Тараса Романовича.
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Пiдписи членiв Р цiйноiHlB

Член Реестрацiйноi KoMicii Шмиг Тарас Романович

Член РеестрацiйноТ KoMicii *Б Крук Богдан Михайлович

Член Реестрацiйноi KoMicii &tb KiT Уляна BiKTopiBHa
я

депозитарну систему УкраТни, а саме c,l.a'oM на24:Об год)5 сiчня202l ро'*у.-"'"'vл.D' 
I'UM llPU

Реестрацiя акцiонерiв (lx представникiв) проводитьсr-Ъп""о" спiвставлення даних перелiкуакцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленомузаконодавСтвом прО депозитарНу системУ тобтО 
"ru"o' на24:ОOгод 25 Ъl""" i02l ро*у, з данимиперелiкУ акцiонерiВ, якi подаЛи бюлетеНi дп" y"acTi у за.алоних зборахо а також перевiркиПОВНОВаЖеНЬ ПРеДСТаВНИКiВ аКЦiОНеРiВ, ЯКi пiдписали бЙлетенi. ВсiuпцiЬпЙ", якi подали хоча бодин бюлетень для голосування у загальних зборах, пiдписаний уповноваженою на те особою,
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ввая(аються 1акими, що прийняли участь у загальних зборах та € зареестрованими для участl у

зборах.
у разi вiдсутностi iнформачii про акцiонера в перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у

заiальних .борu*, реъстрачiйна комiсiя вiдмовляс в реестрацiт такому акцiонеру у загальних

зборах.
ресiтрацiйна комiсiя вiдмовляе в реестрацiт представнику акцiонера лише у разl вlдсутностl

iнформачii про акцiонера в перелiпу апцiоперiв, якi мають право на участь у загальних зборах

абь У разi вiдсутностi документiв, що пiдтверджують повноваження представника на участь у

загальних зборах.
ресстрачiйна комiсiя надае такому акцiонеру (його представнику) на його запит документ, що

пiдтвёрджуе вiдмову у реестрацiТ для участi у загальних зборах,

моr"йuапе рiшепн" реесiрачiйнот koMiciT про вiдмову в ресстрацiт акцiонера чи його

представника для y"uari у заiальних зборах, пiдписане головоlо реестрацiйнот комiсii, додаеться

до протоколу загальних зборiв.
За результатами аналiзу документiв отриманих ресстрачiйною комiсiею вiд I-\ентрального

лепьз"ьuрiю вiдповiдно до пункту 74 Порядку, ресстрацiйною комiсiею встановлено таке,

1. Перелiк акцiонерiв якi мали право брати участь у Загальних зборах, складено станом на

24 годину 25 сiчня 202l року.
Загальна кiлькiстЬ осiб вклЮчених ло перелiку

Загальних зборах (надалi - Перелiк) 4067 фiзичних та
акцiонерiв якi мали право на участь },

tоридичних осiб яким належить 2l 238 800

простих iменних акцiй.
KpiM того вiдповiдно до п. 10 розлiлу VI Закону УкраТни <Про депОзитарнУ систеNtУ

укратни> вiд 0б липня 20l2 року, якщо акцiонер протягом року з дня набрання чинностi Законолt

не уклав з депозитарною установою договiр прЪ об.пуговування рахунку в цiнних паперах, aKuiT

.гu*o.o акцiонера, якi дають право на участь в органах Товариства (зокрема на Загальних зборах),

не враховУютьсЯ при визнаЧеннi кворУму та при голосуваннi в органах Товариства (зокрема на

Загальних зборах).
так згiдно iз Перелiкомо акцiонерам Товариства - фiзичним особам та юридичним особаrl

належить 1 759 685 простих iменних акцiй (голосiв), якi не враховуються при визначеннl квор},\t.Y

та при голосуваннi нь Загальних зборах, що станов ить 8,28yо вiд загальнот кiлькостi голосуючих

простих iменних акцiй.
ТакиМ чиноМ загальна кiлькiстЬ го.llосiв, якi мають право голосувати на Загальних зборах

складае 19 47g l15 голос, що становить91,7lYовiдвiд загальнот кiлькостi голосуючих акцiй,

2. ЗборИ маютЬ кворуМ з ycix питанЬ порядкУ денногО за умови реестраuiТ для участi.у
загальних aборч*, якi сукупно с власникими бiльш як 50% голосуючих простих iменних акцiй

Товариства.
3. Голосування на Загальних зборах розпочалося з 9,00 год дня розмiщення бюлетенiв та

завершено о 18:00 год 29.01.2021 року (за киТвським часом),

4. Р...rрЧцiю учасникiв Заiальних зборiв проведено на пiдставi iнформацiТ отрипrаноТ

03.02.2021р. вiд Щентрального депозитарiю УкраТни в електронному виглядi, який в свою чергу

отримав iформачiю про акцiонерiв, якi подали в депозитарну установу , яка здiйснюе ведення

puil,nny У цiпни* пчпфч* ,uno.o акцiонера, бюлетенi для голосування на Загальних зборах та

iнформацiю яка мiститься у самих бюлетенях.
5. .Щля участi у Загальних зборах зареестровано:
- одна особа, якiй належить 18 378 47З штук голосуючих простих lменних акцlи

товариства, що становить 94,35yо ьiд загальнот кiлькостi голосуючих простих iменних акцiй

згiдно нижченаведеного перелiку:
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Частка 1,
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Алреса
акцiонера
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адреса,/
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поштового
листування

ПIБ або повне
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акчiонера (у

разi
представниц-

тва за

довiренiстю
пlБ

представника
та реквiзити

Паспорт
або ID
картка/

код
згiдно

€дрпоу

4594618,25l 8378473 l 8378473YKpairra. ti l700.
Львiвсьr<а обл.,
Жидачiвсь-кий

р-н, MicTo
Жилачiв, вул.

,Щрукарська
бул,2

не надходило.
7. Згiдно iз статтею 4l Закону УкраТни <Про акцiонернi товариства)) Зага-гlьнi збори Товариства

I!ають кворум з ycix питань порядку денного.

ЕШ,^гтрголовА рЕсстрАtцЙноi KoMIcIi

чJIЕни рЕестрАцIЙноi KoMlcli к Б.м.

\licro --tbBiB- Уь?аiва четвертого лютого двi тисячi двадцять першого року.
Я. Бафl-rЖ X_\l.- прlшатний нотфус Львiвського мiського нотарiального окруry, засвiдчую

справ;хнiсть, пiькiв Ш_чпга Тараса Романовича, Крука Богдана Михайловича, kiT Уляни Вiкторiвни, якi

зрб-rено 1 хоIП пркlтв.rгi.' 
особи Шrrlrга Тараса Роrtановича, Крука Богдана Михайловича, kiT Уляни Вiкторiвни, якi пiдписапи

УкраТни "Про HoTapiaT".
Барбуляк Х.М.

KIT у.в.

}за-аi Бланк мiстить багатоступеневий захист вiд
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