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зА 0

проти 0

УТРИМАВСЯ 18 з78 47З голосiв що скJIадае 100% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зарееструвtlлися для ylacTi у загальних

зборах та е власниками голосуючих з цього питання акцiй

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦlОН EPlB
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI В
ГОЛОСУВАННI

0

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

0

кол льl
про пiдсумклl голосування щодо €диних бюлетенiв з питань l-б та 8-18 порядку денного

на позачерfових Загальних зборах акцiонерiв
ПУблiчного акцiонерного товариства <<Роганська картонна фабрика>

(надалi - Товариство)
Ресстраuiйна комiсiя у складi:
Голова KoMicii: - Шмиг Тарас Романович
Крук Богдан Михайлович - член KoMici'i
KiT Уляна BiKTopiBHa - членкl|ня KoMicii'.
Лiчильна комiсiя у складi:
Голова KoMicii: - Шмиг Тарас Романович
Крук Богдан Михайлович - член лiчильноi KoMici'i
KiT Уляна BiKTopiBHa - членкиня лiчильноi KoMicii'.
Склала цей протокол про таке:
Щата проведення позачергових загiulьних зборiв акцiонерiв ПАТ кРоганська картонна фабрика> (надалi
загальнi збори); 29.01.202l року.
Загальнi збори проведено дистанцiйно.
Щата проведення пiлрахунку голосiв: 05.02.202l року.
загальна кiл bkicTb осiб
Щля участi в загапьних зборах заресструвалися:

- один акцiонер, якому належить 18 378 473 штук простих iменних
94J5% вiд загалыlот кiлькостi голосiв акцiонерiв якi мають право
питань порядку денного.

Пlлтання винесенi на голосування Загальних l

акцiй, що становить що становить
голосу на загальних зборах з ycix

зборiв:
Питання .i{Ьl порялку денного загальнllх зборiв:
<Про обрання голови та членiв лiчильноI KoMicii.>
РiШення приймасться простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв заре€строваних для участi у загальних
зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
Голосування проводиться iз використанням бюлетеня для голосування.
Проскт рiшення .Г(bl:
l,

2.

Проскт
l.

ОбРати Головою лiчильноi KoMiciT позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Шмиг
Тарас Романович; KiT Уляна BiKTopiBHa - член лiчильноi KoMiciT.
ПРипинити повноваження членiв лi.lильноТ KoMiciT позачергових загальних зборiв Товариства пiсля
виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.

рiшення.l(b2:
Обрати Головою лiчильноТ KoMiciT позачергових загальних
Тарас Романович;
Крук Богдан Михайлович - член лiчильноТ KoMiciT;
KiT Уляна BiKTopiBHa - член лiчильноi KoMiciT.

зборiв акцiонерiв Товариства * Шмиг

Увага! Бланк мiстить багатосryпеневий захист вiд пiдроблення

.,full,..- .:.',..4 .''' .''.'
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2.

пi,

Припинити повноваження членiв лiчильноТ KoMiciT позачергових заг€шьних зборiв Товариства пiсля
виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.

lдс

зА
l8 378 473 голосiв що скJIадае l00% вiд кiлькостi голосiв

акцiонерiв, якi зарееструвч}лися для участi у загальних
зборах та € власниками голосуючих з цього питання акцiй

проти 0

УТРИМАВСЯ 0

кIлькlсть голосI в АкцlонЕрIв
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI В
ГОЛОСУВАННI

0

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦlОНЕРIВ ЗА
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

0

Прийняте рiшення:
l. Обрати Головою лiчильноТ KoMiciT позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Шмиг

Тарас Романович;
Крук Богдан Михайлович - .lлен лiчltльноТ KolliciT;
KiT Уляна BiKTopiBHa - член лiчильноТ Kouicii.

]. Припинити повноваження членiв лiчи-цьноТ KoMiciT
обов'

позаtlергових загzшьних зборiв Товариства пiсля
обсязi.

Пrrання ЛЬ2 порядкуденного загальних зборiв: 7/чПро обрання голови та секретаря позачерговlлх iагальних
Ншення приймаеться простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi
'. ]з\ власникiв голосуючих простих iменних акцil"l.

- :.:.rс\,вання проводиться iз використанням бюлете ня ля голосчвання,
Проскт рiшення:

Обрати головою позачергових загальних зборiв Товариства - Ковбуза Андрiя Васильовича.
i обрати секретарем позачергових заг€l"Iьних зборiв Товариства - Ковбуза Ярослава Васильовича.

зборiв акцiонерiв Товариства.>>
голосiв зареестрованих для 1^racTi у загальних

виконання покладених на них зкtв овном

голова лiчильноi koMiciI Шмиг Т.Р.

Члени .пiчильноТ KoMiciT:
--:

_ ------]--------
Крук Б.М.

Ч.,lени лiчильно[ KoMici'i: KiT У.В.

.-\\ll,\Il вання:

l8 378 473 голосiв що складас l00% вiд кiлькостi голосiв
aKuioHepiB, якi зарееструвzцися для участi у загальних

зборах та € власниками голосуючих з цього питання акцiй

,Т ll 0

} трll}lАвся 0

KL]bKIcTb голосIв лкцIонЕрIв
ЯХI НЕ БРАЛИ УЧЛСТI В
ГОJОСУВАННI

0

KLlbKIcTb голосIв АкцIонЕрIв зл 0

2

Бllu*---



l.
2.

Прийняте рiшення:
обрати головою позачергових загальних зборiв Товариства - Ковбра Ан,рiя

9ýдLе]qр9L, п9lqчергових заг?шьних зборiв Товариства - Ковбlза

змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
Змiнити найменування Товариства з ПУБЛlЧНЕ АкцIонЕрНЕ товдриство кРоГдНСЬКд
КАРТОННА ФАБРИКА)) на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (РОГДНСЬкд Кдртоннд
ФАБРИКА), скорочене найменування ПАТ кРоганська картонна фабрика> на АТ кРоганська
картонна фабрика>.
уповноважити Голову Правлiння (керiвника виконавчого органу) Товариства або особу, що виконуе
його обов'язки (з правом передоручення iншим особам) у порядку, встановленому чинним
законодавством Укратни. здiiiснити дiт та вжити Bcix iнrrlих необхiдних заходiв. пов'язаних зi змiною
найменуван rtя Товарис,гва,

пi

питання Лъ3 порядку денного загальних зборiв:
<<Про змiну типу та найменування Товариства.>
Рiшення приймасться бiльш як трьома rIвертями голосiв вiд кiлькостi голосiв заре€строваних для участi у
загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
Голосування проводиться iз використанням бюлетеня для голос)ъання.
Проскт рiшення:
1. Змiнити тип Товариства з публiчного акrдiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
2. Змiнити наЙменування Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО кРОГАНСЬКд

КАРТОННА ФАБРИКА)) на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО кРОГАНСЬКА КДРТОННд
ФАБРИКА), СкороЧене найменування ПАТ <Роганська картонна фабрика> на АТ кРоганська
картонна фабрика>,

3. Уповноважити Голову Правлiння (керiвника виконавчого органу) Товариства або особу, що виконус
йОГО ОбОв'язки (з Правом передоручення iншим особам) у порядку, встановленому чинним
законодавством Украiни, здiйснити дiТ та вжити Bcix iнших необхiдних заходiв, пов'язаних зi змiною
найменування Товариства
и

зА
\8 з18 47з голосiв що складас 100% вiд кiлькостi голосiв

aKuioHepiB, якi зарееструваJIися для участi у загiulьних
зборах та € власниками голосуючих з цього питання акцiй

проти 0

УТРИМАВСЯ 0

кIлькIсть голосI в АкцlонЕрt В
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТl В
ГОЛОСУВАННI

0

КIЛЬКlСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

0

Прийняте рiшення;
1.

2.

3.

Увага! Бланк мiстить багатосryпеневий захист вiд пiдроблення

,{,aý

Голова лiчильноi KoMici'[

Члени лiчильно[ KoMicii: _ __----><ъ г\
-.--------------

Крlк Б.}l.

Члени лiчильно[ KoMiciI:
щ

KiT }-.В.

Ёьl! я:l.'-



голова лiчильно[ koMicii I Ul"лл-, Шмиг Т.Р.

Члени лiчильно[ KoMicii: Крук Б.М.

члени лiчильноi koMicii:
й

Ik KiT У.В.

Питання ЛЬ4 порядку денного загальних зборiв:
<Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товарисr.ва.>
рiшення приймасться простою бiльшiстю голосiв вiд ki.гrbkocTi голосiв зарессl,рованих для y.tacTi у загаJlьних
зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
Голосування проводиться iз використанням бlолетеня для голосування.
Проскт рiшення:
1. Визначити ocHoBHi напрями дiяльностi Товариства на 202 l piK:

- провадження Товариством ринковоТ дiяльностi, забезпе.lення прибутковостi та ефективностi,
нарощування т,емпiв гослодарськоТ дiяльностi.

п вання:

зА
l8 378 473 голосiв що скJIадае l00% вiд кiлькостi голосiв

акцiонерiв, якi зарееструвtulися для участi у загальних
зборах та е власниками голосуючих з цього питання акцiй

проти 0

УТРИМАВСЯ 0

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦlОНЕРIВ
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧЛСТI В
ГОЛОСУВАННI

0

КlЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

0

Прийняте рiшення:
1, Визначити ocHoBHi напрями

- провадження Товариством прибутковостi та ефективностi,

Питання ЛЪ5 порядку денного загальних зборiв:
кПро визначення кiлькiсного складу Наглядовоi ради.>
рiшення приймасться простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв заре€строваних для участi у загальних
зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
Го-rосування проводиться iз використанням бюлетеня дJIя голосування.
Проск-т рiшення:
l. Визначити та затвердити склад Наглядовоi ради Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб.
Пirсумки голосування:

дiяльностi Товариства
ринковоТ дiяльностi,

на 2021 piK:
забезпечення

4

щування темпlв гос l дlяльностl.

голова лiчильноi koMici[ fi аZr'rл--- Шмиг Т.Р.

Члени лiчильно[ KoMici[: Крук Б.М.

Члени лiчильноi KoMiciT:

-д V; KiT У.В.

l

ý
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Ф8 з78 473 голосiв що складае l(

акцiонерiв, якi зарееструвалнся
зборах та с власниками к)лосуюч

х в t
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проти 0

УТРИМАВСЯ 0

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСtВ АКЦIОНЕРIВ
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧЛСТl В
голосувАннl

0

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

0

Прийняте рiшення:
Визначити та затвердити склад НаглядовоТ ради Товариства у кiлькостi 5 (п'ятlt) осtб

голова лiчильноi koMicil 'оачлл=- Шrrlrг Т.Р.

Члени лiчильноi KoMici[:

-

с.:е.-.- Крук Б.М.
l

Члени лiчильно[ KoMicii: KiT } .I].

Питання .I!Ьб порядку денного загальних зборiв:
<Про затвердження Статуту Товариства у новiй редакцii.>
Рiшення приймаеться бiльш як трьома tlвертями голосiв вiд кiлькостi
загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй,
Голосування проводиться iз використанням бюлетеня для голосування.
Проскт рiшення:

l8 з78 473 голосiв що складае l00o/o
акцiонерiв, якi зарееструвЕlлися дш

зборах та е власниками голосуючих з

зареестованж дJrя )часп у

та затвердити нову редакцlю

Товариства пiдписати статут

вiд кiлькостi голосiв
1"racTi у запrльних
цього питання акцlи

__912803__

l.

2.

J.

Внести змiни до статуту Товариства, виклавш14 його у новiй
статуту Товариства.
Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних
Товариства у новiй релакшii,
Уповноважити Голову Правлiння (керiвника виконавчого органу) Товариства або особу, що виконуе
його обов'язки (з правом передору{ення iншим особам) у порядку, встановленому чинним

мки голосування:

проти

l
Уваffiry l Il

законодавством УкраТни, здiйснити державну реестрачiю новоТ редакчiТ статуry Товариства

Прийняте рiшення:

УТРИМАВСЯ

КIЛЬКlСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧЛСТI В
ГОЛОСУВАННI

КlЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦlОНЕРIВ ЗА
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНЛНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

7



законодавством у краlни, здlиснити ю HoBol редакц|l статуту l ова

голова лiчильноi koMicii Т [Иr,,---- Шмиг Т.Р.

Члени лiчильноI KoMicii: Крук Б.М.

члени лiчильноi koMicii: 4# KiT У.В.

2.

3.

l. Внести змiни до статуту Товариства, виклавши його у новiй редакuil, та затвердити нову редакuiю
статуту Товариства.
Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загапьних зборiв Товариства пiдписати статут
Товариства у новiй редакцii.
Уповноважити Голову Правлiння (керiвника виконавчого органу) Товариства або особу, що виконус
його обов'язки (з правом передоручення iнпrим особам) у порядку, встановленому чинним

Питання Л(b8 порядку денного загальних зборiв:
<Про затвердження умов договорiв з членами НаглядовоТ ради Товариства.>
Рiшення приймасться простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв заре€строваних для участi у загiшьних
зборах власникiв голосуючих простих iменних акrtiй.
Голосування проводиться iз використанням бюлетеня для гоJlосування.
Проект рiшення:
l. Затвердити умови uивiльно-правових договорiв з членами НаглядовоТ ради Товариства: виконання

функuiй здiйснюеться на безоплатнiй ocHoBi; порядок дiяльностi, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть
Голови та члена Наглядовоi ради визначаються вiдповiдно до Положення про Наглядову раду
Товариства; строк лiТ договору - три роки.

вання:

зА
l8 з78 47З голосiв що складас l00% вiл кiлькостi голосiв

акцiонерiв, якi заресструвiulися для участi у загальних
зборах та е власниками голосуючих з цього питання акцiй

проти 0

УТРИМАВСЯ 0

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ ЛКЦIОНЕРI В
ЯКI НЕ БРЛЛИ УЧАСТI В
ГОЛОСУВАННI

0

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ ЛКЦIОНЕРIВ ЗА
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

0

Прийняте рiшення:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами НаглядовоТ ради Товариства: виконання

функчiй здiйснюеться на безоплатнiй ocHoBi; порядок дiяльностi, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть
Голови та члена НаглядовоТ ради визначаються вiдповiдно до Положення про Наглядову раду

Т,ису

дllTr'о с к д и

голова лiчильноi koMicii Шмиг Т.Р.

Члени лiчильноТ KoMiciT: Крук Б.М.

rIлени лiчильноi KoMiciT; iya{' KiT У.В.

Питання J{Ъ9 порядку денного загальних зборiв:

ll

li
li
li

6



(Про обрання особи уповноваженоi; на
Рiшення приймасться простою бiльшiстю голосiв вiд
зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
Голосування проводиться iз використанням бюлетеня
Проскт рiшення:
l. УПОвноважити Голову Правлiння (керiвника виконавчого органу) Товарнства або .rф_ щi lй!*rfi

ЙОГО ОбОв'язки пiдписати вiд iMeHi Товариства цивiльно_правовий:оговiр з alcrroч lt: "_ Гаш'
наглядовот ради Товариства на затверджених умовах.

зА
l8 з78 473 голосiв що склада€ l00% вiд хLrьшоrгi гЕLъ\-tl

акцiонерiв, якi зарееструвzrлися лля 1частi ! загаъlrl0l
зборах та е власниками голосуючих з llього пrrгання апrii

проти 0

УТРИМАВСЯ 0

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОН EPIB
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТl В
голосувАннl

0

КIЛЬКlСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

0

Прийняте рiшення:

пi

уповноважити
його обов'язки

Голову Правлiння (керiвника виконавчого органу)
пiдписати вiд iMeHi Товариства цивiльно-правовий

Товариства або особу, що викону€
логовiр з членом (в т.ч. Головою)

Наглядовоi То жених

Питання .Itlb10 порядку денного загальних зборiв:
<ПРО ПРипинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйноi KoMicii Товариства.>
рiшення приймасться простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв зареестрованих для участi у загальншх
зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
Голосування проводиться iз використанням бюлетеня для голосування,
Проскт рiшrення:
l, ПрИпIlнитИ повноваженНя дiю.tиХ (на моменТ проведення цих позачергових заг€lльних зборiв

ТОВаРИСтва)'tлеt,tiв (в тому.tислi голови) Ревiзiйноi KoMiciT Товариства, з моменту прийняття цього
рiшення.

п ки

зА
l8 378 47З голосiв що склада€ 100% вiд кiлькостi голосiв

aKuioHepiB, якi зарееструваJIися лля участi у загальних
зборах та е власниками голосуючих з цього питання акцiй

проти 0

УТРИМАВСЯ 0

КlЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ 0

на

Голова лiчильно[ KoMiciT /Zl.л--, Шмиг Т.Р.

Члени лiчильно[ KoMicii:

члени лiчильноi koMicii:

Увага! Бланк мiстить багатосryпеневий захист вiд пiдроблення

l

Крук Б.М.

KiT У.В.
а,

t

lE



ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI В
ГОЛОСУВАННI

кlлькIсть голосlв АкцIонЕрlв зА
БЮЛЕТЕН ЯМИ, ВИЗНЛНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

0

lшення.

голова лiчильно[ koMicii Шмиг Т.Р.

Члени лiчильноi KoMici[: Крук Б.М.

Члени лiчильно[ KoMiciT: /", KiT У.В.

ПрrIйrняте рiпlення:
l. Припинити

Товариства)
повноваження дiючих (на момент проведення цих позачергових загальних зборiв
членiв (в тому числi голови) Ревiзiйноi KoMicii Товариства, з моменту прийняття цього

Питання Лsl1 порядку денного загальних зборiв:
<Про затвердження Принuипiв (колексу) корпоративного управJIiння Товариства.>
Рiшення приймасться простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi го.itосiв ]apeccTpoBallIlx лпя участi у загальних
зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
Голосування проводиться iз використанням бюлетеня дJIя голосування.
Проект рiшення:
1 " Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства, що додасться.
2, Визначити, що Принчипи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства починають дiят,и

(rrабираtоть чинностi) з дня державноТ peccTpauiТ Статуту Товариства в новiй релакчiТ.
ll мки ння

зА
l8 З78 473 голосiв що скJIадае 100% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зарееструвtlлися для участi у загirльних

зборах та е власниками голос},ючих з цього питання акцiй

проти 0

УТРИМАВСЯ 0

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ ЛКЦIОНЕРIВ
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧЛСТI В
ГОЛОСУВЛННI

0

кIлькlсть голосlв АкцlонЕрlв зА
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНЛНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

0

Прийняте рiшення:
l,
1

Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства, що додаеться.
Визначити, що Принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства починають дiяти

ають чинностi) з лня державноТ ресстрачiТ Статуту Товариства в новiй редакцii

голова лiчильно[ koMicii '- L,//оu--'- Шмиг Т.Р.

Члени лiчильно[ KoMicii: ft Крук Б.М.

{



Члени лiчильноi KoMiciT:

Питання Л!l2 порядку децного загальних зборiв:
<Про затвердження новоТ редакцiIПоложення про Наглядову ралу'
рiшення приймаеться простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi iолосiв
зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
голосрання проводиться iз використанням бюлетеня для голосрання.
Проскг рiшення:

Товарисгва.>>
зареестованIо( д

l 8 з78 47з голосiв що скJIадас l00% вiд кiлькостi го-rос
aKuioHepiB, якi заресструваJIися лля pacTi у заг.цьнll}

зборах та € власниками голосуючих з цього питання aKL

l.
2.

затвердити нову редакцiю Лоложення про Наглядову раду Товариства, що додасться.
Визначити, що нова редакцiя Положення про Наглядову раду почина€ дiяти (набlrра
дня державноi реестрацiт Статуту Товариства в новiй редакцiт.

ки голосування:

проти

УТРИМАВСЯ

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРI В
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI В
ГОЛОСУВЛННI

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНЛНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

Прийняте рiшення:
l. Затвердити нову

Визначити, що
редакцiю Положення про Наглядову раду Товариства, що додаеться.
нова редакЦiя Положення про Наглядову раду починае дiяти (набирас

дня державноi gщацii Статуту Товариства в новiй редакцiТ.

голова лiчильно[ koMicii

<Про затвердження новоI редакцii Положення 11po Загальнi збори ToBapltcTBa.))
РiшеннЯ приймаетьсЯ простоЮ бiльшiс.гю голосiв вiд кiлькостi голосiв .uрЁ..rроr.,
зборах власникiв голос}.ючих простих iменних акцiй.
голосування проводиться iз використанням бюлетеня для голосування.
Проскт рiшення:

Затвердити нову редакцiю Положення про Загальнi зборlr акuiонс
Визначити, що нова редакцiя Положення про Загаrьнi зборlt аь
(набирас чинностi) з дня державноi ресстрачiТ CTaTrTl ToBapi,c-;

%

!

l.
2.

зА

0

0

0

0

IИ"--- Шulrг Т.Р.

членrt лiчlrльноi koMicii: fu Крук Б.М.

члени лiчильноi koMicii: KiT У.В.



протIl

УТРИМАВСЯ

кIлькIсть голосlв АкцtонЕрIв
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI В
ГОЛОСУВАННI

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСlВ АКЦtОНЕРIВ ЗА
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНЛНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

Затвердити нову редакцiю Положення про
Визначити, що нова редакцiя Положення

Загальнi збори акцiонерiв Товариства, що додаеться.
про Загальнi збори акцiонерiв Товариства починае дiяти

Прийняте рiшення:

наби чинностl) з дня жавно Стат о иства в новiй редакцi

голова лiчильноi koMicii Гсаr,^,^ Шмиг Т.Р.

члени лiчильноi koMicii: Крук Б.М.

Члени лiчильно[ KoMiciT: KiT У.В.

Питанпя ЛЪl4 порядку денного загаль}tих зборiв:
<Про затвердження новоi редакцii Положення про Правлiння Товариства.>
Рiшення приймасться простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв заресстрованих для участi у загальних
зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
Голосування проводиться iз використанням бюлетеня для голосування.
Просtсг рiшення:
l. Затвердити нову редакцiю Положення про [1равлiння 1'сlварисr,ва. ulo додасться.
2. Визначити, що нова редакuiя [Iоложення про ГIравлiння 'Говариства поIlинас дiяти

(набирас чинностi) з дня державноi ресстрачii Статуту Товариства в новiй редакцiТ.
п г вання

зА
l8 378 473 голосiв що скJIадас l00% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зарееструв€lлися для yracTi у загЕuIьних

зборах та € власниками голосуючих з цього питання акцiй

проти 0

УТРИМАВСЯ 0

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ ЛКЦIОН EPIB
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI В
голосувАннl

0

кtлькIсть голосlв лкцlонЕрIв зА
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНЛНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

0

Прийняте рiшення:
Затвердити нову редакцiю Положення
Визначити, що нова редакчiя

чинностl

про Прав.rriння 'I-овариства, що дода€ться.
Положення про Правлiнrrя 1'овариства починас дiяти

l

голова лiчильно[ koMicii Шмиг Т.Р.

жавноl iT Стат,уту То в новiй

l0

0

0

0

*__-:_--\( --fu

ф

l.
2.



Члени лiчильноi KoMici'f:

члени лiчильнот koMicii:

2.

плrтання льl5 порядку денного загальних Йpi*_--l-
<Про надаНня повноважень на вчинення значних правочинiв.>>
РiШеННЯПРИйМаеТЬСЯ ПРОСТОЮбiльшiстюголосiввiдкiлькостi голосiвзаре€строванlt_\J_]я..-:.],, _ц-:-:-"_
зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
голосування проводиться iз використанням бюлетеня для голосування,
Проскт рiшення .l(!l:
1. Схвалити вчиненнЯ ToBaplrcTBoM, в перiод з 29 сiчня 202 l року по 29 сiчня 20Jl р.lг. з.i_-.:.::_

значних правочинiв, предN,lетом (характером) яких с:
одержаннЯ Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань;. гарrгпii_
акредитивiв таlабо одержання будь-яких iнших банкi"с"пй* пролуктiв/пос.]}-г в банкiЬькrоi
установах, в томУ числi шляхом збiльшення суми та/або продовження строк} -Iiючtl\
договорiв/угод;
передача майна (майнових прав) Товариства, в заставу/iпотеку таlабо укладання ТовариствоrI
iнllrих договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. ло.оrоii" поруки) ToBaplrcTBa
таlабо забезпечення зобов'язань буль-яких TpeTix осiб;
участЬ у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупiвель пролукцiТ, що вироблясться
Товариством;

укладення договорiв купiвлi-продажу, поставки, пiдрядУ продукцiТ (ToBapiB' робiт, послУг), що
виробляеться Товариством.

При цьому гранична сукупна BapTicTb вищевказаних значних правочинiв в том!, чltслi щодо
одержання Товариством кРеДитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй. aKpe:ttTltBiB
та/абО одержаннЯ будь-якиХ iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах з 1cirlaможливими змiнами та доповненнями до них (в Т.Ч. до вже укладених Товарист"Ь" npu"o",tHiB) та
передачi майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотЁку таlабо укладення iнших :оговорiв
забезпе.tення виконання зобов'язань (у т.ч. ло.оrорi, поруки1 Товариства таlабо забезпечення
зобов'язань будь-яких TpeTix осiб, з yciMa можливими змiнами-та доповненнями до них (у,т.ч. lo в;ке
укладених Товариством) - не може перевиЩувати 4 000 000 00 (чотириста мiльйонiв грllвень)
гривень.
Надати повноважеIJня НаглядовiГ,r ралi 1-овариства
значних правочинiв на якi надана попередня згода в п. I

Проскт рiшення ЛЪ2:

визначати та затверджувати icToTHi yrloBll
цього рiшення.

ння]

зА
0

проти
0

УТРИМАВСЯ l8 з78 473 голосiв що склада€ l00% вiд кiлькостi го..tосiв
акцiонерiв, якi зарееструв€lлися для pacTi у зага-Iьнll\

зборах та е власниками голосуючих з цього пltтання акцi;l

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРlВ
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТl В
ГОЛОСУВАННI

0

КIЛЬКlСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗЛ
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

0

Увага! Еланк мiстить багатос за.t..]a- з: -:: -i -.*-.



2,

- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняrтя грошових зобов'язань), гарантiйл

акредитивiв таlабо одержання будь-яких iнших банкiвських ПроДУктiв/ПОслУг в АТ
<прокредит Банк>, ДТ "Райффайзен Банку Аваль", Публiчне акцiонерне товариство
Дкцiонерний банк "Пiвденний", Дкцiонерне товариство "Кредi Агрiколь Банк", АКЦiОНерне

товариство комерчiйний банк "Приватбанк", AKttioHepHe товариство "Мегабанк" та iнших

банкiвських установах, в тому .tислi шляхом збiльшеrlня суми таlабо продовження cl,poky

дiючих договорiв/угол;
- передача майна (майнових прав)'I'овариства, в заставу/iпотеку,гаlабо укладання Товариством

iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорiв поруки) Товариства

таlабо забезпечення зобов'язань буль-яких TpeTix осiб;

Схвалити вчинення Товариством, в перiол з 29 сiчня 202l року по 29 сiчня 2022 року (вклЮчнО)

значних правочинiв предметом (характером) яких с:

- участь у тендерах, конкурсах, торгах tшодо закугtiвель пl)0лукцii, u.цо виробля€ться iнtllltми

П i;tприсмствам и таlабо Т'овар иством ;

- укладення договорiв купiвлi-пролажу, поставки, пiдрялу продукцii (ToBapiB, робiт, послуг), що

виробляеться iншими пiдприсмствами таlабо Товариством;
- укладення договорiв купiвлi - продажу нерухомого майна, основних засобiв матерiальних та

нематерiальних акти BiBl
- надання поруки Товарлtс,гва за будь-якl,tх TpeTix осiб.

Надати пов новаження }{аглядовiй ралi'Говариства:
- приймати рiшення лро одержання Товариством кредитiв/позик (прийtlяття грошоВих

зобов'язань), гарантiй, акредитивiв таlабо одержання будь-яких iнших банкiвських
продуктiв/послуг в ДТ <ПроКрелит Банк>, ДТ "Райффайзен Банку Дваль", Публiчне

акцiонерне товариство Акrriонерний банк "Пiвденний", Акцiонерне товариствО "КРеДi
Дгрiколь Банк", Акцiонерне товариство комерчiйний банк "Приватбанк", АкuiОНеРНе

товариство "Мегабанк" та irtших банкiвських ycTat{oBaK, в т()му ,tислi шляхом збiлыuення суми

таlабо продовх(ення строку дiю,tих логоворiв/угод; визначати суму, строк, валюту, вiдсотки за

договорами кредиту, позики, гарантii та договорами про надання iнших банкiвських послуг;

- приймати рiшення про передачу майна (майнових прав) Товариства, в заставу/iпотеку таlабо

укладання Товариством iнших 21оговорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорiв
поруки) Товариства таlабо забезлечення зобов'язань будь-яких TpeTix осiб, погоДжУВаТИ ВИД,

кiлькiсть та конкретний перелiк майна, яке буле передане у заставу/iпотеку чи iнший спосiб

забезлечення;
- приймати рiшення про вчинення правочинiв (ук.lIалення логоворiв), предметом якрlх € купiвля-

продаж основних засобiв, якщо сума правочину (логовору) перевищу€ 50 000,00 грн.

Гранична сукупна BapTicTb значних правочинiв зазначених в цьому рiшеннi, в тому числi щодо
одержання Товариством кредитiв/rrозик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв

таlабо одержання будь-яких iнших банкiвських пролуктiв/послуг в банкiвських установах з yciMa

можливими змiнами та доповненнями до них (в T..l. до вже укладених Товариством правочинiв) та

перелачi майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку таlабо укладення iнших договорiв
забезпечення виконання зобов'язань (у т.ч. договорiв поруки) Товариства таlабо забезпе,Iення

зобов'язань будь-яких TpeTix осiб, з yciMa можливими змiнами та доповненнями до них (у т.ч. до вже

укладених Товариством) - не може перевищувати 2 000 000 000 (лва мiльярли) гривень.

Уповноважити Голову Правлiння Товариства:
- дiяти вiд iMeHi Товариства Bcix вiдносинах iз банками в межах, встановлених пп.'| -4 цього

рiшеннЯ ЗагальниХ зборiВ акцiонерiВ та вiдповiдНо до pit1-1eHb Наглядовоi ради, прийнятих

вiдповiдно до п.з tIього рiшення, без необхiдностi попереднього таlабо наступного погодження

iз Загальними зборами учасникiв Товариства та iншими органами Товариства iнших умов
таких договорiв;

- на пiдписання зазначених у пп. l -4 цього рiшення правочинiв (логоворiв), в межах, визначених

рiшенням Наглядовот ради, з правом узгодження умов, не визначених рiшенням Наглядовот

ради, на власний розсуд;
- самостiйно визначати iншi yMoBt.t за договорами креllиту, tlозики, гарантiт, за договорами про

надання iнших банкiвських послуг та за договорами забезпечення, не визначенi рiшеннями
НаглядовоТ ради;

3.

4.

5.

|2
ý



пiДГотУВатИ, пiдписати та подаiйубrнки yci докуNtентrl. необхi_rнi _l- jя 1i_,:_;. -. : _

логоворiв кредиту. позики. гарантii. за договорами про на_lання iHl-:;l,, -':-: =-=.
договорами забезпечення ;

при необхiлностi звертатися до будь-яких TpeTix осiб з к_lопL]тання\1 э,:-.-. 1,:-. - -' - _:

фiнансовими поруrIителям и Товариства перел основн ll]\l Npe_lltTt-lp cr \1.

УКЛаСТИ Та ПiДписати вiд iMerri Товариства буль-якi KpeJlrTHi fогQвlrрi{ ,j :э._ :_ -_:.:
Документи. необхiднi для отримання креди,гiв вiдповiдно rо пп.l-J .lb..;..],*:--; __-:
зборiв aKuioHepiB та рiшень, прийнятих Наглядовоtо радою;
УКЛаДаТИ ЗМiНи та Доповнення до вказаних вище договорiв iз банкаrllt нз \\lцrз:\.. э,,.-_::-

РiШеННi ЗаГалЬних зборiв акцiонерiв, рiшеннях Наглядовоi рад1l. та caltocTitlHtr ъi,_,..э-.-
lнших }мовах.

Пiдс мки голосування:

l8 з78 473 голосiв що складас l0004
акцiонерiв, якi зарееструв€Lпися дJuI

зборах та е власниками голосуючих з

вlд кшькостI m
r{acтi у загаль
цього питання

проти

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

Прийняте рiшення:
l. Схвалити вчинення Товариством, в перiод з 29 сiчня 202l року по 29 сiчня 2022 року (вк-rючно)

значниХ право,tинiВ сторонами яких виступають банкiвськi установи в тому числi пред;rtетоrt
(характером) яких с:

- ОДеРЖаННЯ ТОвариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiГt.
аКРеЛИТИВiв таlабо одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в АТ
<ПроКредит Банк>, АТ "Райффайзен Банку Аваль", Публiчне акцiонерне товариство
Акцiонерний банк "f|igдgннцil", Акцiонерне товариство "Кредi Агрiколь Банк", AKuioHepHe
товариство комерцiйний банк "Приватбанк", AKuioHepHe товариство "Мегабанк" та iнших
банкiвських установах, в тому числi шляхом збiльшення суми таlабо продовження строкч
дiюч их логоворiв/угод;

- передача майна (майнових прав) Товариства, в заставуliпотеку таlабо укладання Товариствоrt
iншиХ договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорiв порl,ки) Товариства
таiабо забезпечення зобов'язань будь-яких TpeTix осiб;

2. СхвалитИ вчинення Товариством, в перiод з 29 сiчня 2021 року по 29 сiчня 2022 рок1 (вilючно)
значних правочинiв предметом (характером) яких е:

- УЧаСТЬ У ТеНДеРаХ, КОНКУРСах, торГах щоДо закупiвель прод\,кцiТ. шо вllроб_rясться iHLl;lrl,:
ГI iлприсмствамlr таlабо Товариством;

- укладеНня договорiв купiвлi-пролажу. пocTaBKrr. пi:ря:1 про:1 Kuii (TL]Bapits. :t..i;,, -. * -, -

виробrrясться it.tшими пiлприсмствашtи таlабо ToBapttcTBort:
- УКЛаДеННЯ ДОГОВОРiВ КУПiвлi - Продажу нерухо\tого rtаГtна. trснtlзнll\;:с;"]:з \] :-:] :-:: -:

нематерiальних активiв;
- налання поруки ToBapttcTBa за бr,.]ь-якttх третir r-rc:j

3. Надати повнова;кення Наг,rя:овiй pa:i ToBaplrcTBa:
- прltЙrrатlt рiшення про о_]ер/hання I t,взрlt.;вl,\| a:;_l.- : -: -;--; : , _, :

зобов'язань). гарантiй. aKpe:ttTttBiB тз зt5с,с,:е:+;--; ] _.-;. , ]:-. i.-.n
про:rктiв Пос.l\г в АТ 'ПрtrКрс.ttrt Ьзнп , ,i. ::.'- :_ : -_' l:.- , _ , .-,
аКuiОНеРНеТОВарliство.\кцiL]нернлl;jt1;;t"],э:;.-,,., :.._.-;:-:-.i.:] _-:,.,.:l::
АгрiкольБанк". Акuiонернетt]вJ,г;l!-.з.r -l{\l;]-...::,,,' ]:-. : .-.-].-,' lr-.,з:-]-,:

l I

УТРИМАВСЯ

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI В
ГОЛОСУВАННI

ilпццпьмreшш
Eяlll----

зА
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0

0

0
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4,

5.

товариство "Мегабанк" та iнших банкiвських установах, в тому числi tuляхом збiльп_tення суми
таlабо продовження строку дiю,tих логоворiв'угQл: визна(Iати суму. стрOк. валlо],у. вiлсотки за

договорами кредиту, позики, гарантii та договорами про надання iнших банкiвських llослуг;
- приймати рiшення про передачу майна (майнових прав) Товариства, в заставу/iпотеку таlабо

укладання Товариством iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорiв
поруки) Товариства таlабо забезпечення зобов'язань будь-яких TpeTix осiб, погоджува,ги вид,
кiлькiсть та конкретний перелiк майна, яке буде передане у заставу/iпотеку чи iнший спосiб
забезпечення;

- приймати рiшення про вчинення правочинiв (укладення договорiв), предметом яких € купiвля-
продаж основних засобiв, якщо сума правочину (договору) перевищу€ 50 000,00 грн.

Гранична сукупна BapTicTb значних правочинiв зазначених в цьому рiшеннi, в тому числi щодо
одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв
таlабо одержання будь-яких iнших банкiвських пролуктiв/послуг в банкiвських установах з yciMa
можливими змiнами та доповненнями до них (в т,ч. до вже укладених Товариством правочинiв) та
передачi майна (майнових rrpaB) Товариства в заставу/iпотеку таlабо укладення iнших;lоговорiв
забезпечення виконання зобов'язань (у т.ч. логоворiв поруки) Товариства таlабо,забезгtечення
зобов'язань будь-яких TpeTix осiб, з yciMa можливими змiнами та доповненнями до них (у т.ч. ло вже

укладених Товариством) - не може перевиuIувати 2 000 000 000 (лва мiльярли) гривень.
Уповноважити Голову Правлiння Товариства:

- дiяти вiд iMeHi Товариства Bcix вiдносинах iз банками в межах, встановлених пп. l -4 цього
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та вiдповiдно до piuleHb Нагляllовот ради, прийнятих
вiдповiдно до п.3 цього рituення, без необхiдrtостi попереднього таlабо наступного погодження
iз Загальними зборами учасникiв'Говариства та iншими органами Товариства iнших умов
таких договорiв

- на пiдписання зазначених у пп.1-4 цього рiшення лравочинiв (логоворiв), в межах, визначених

рiшенням Ilаглядовоi ради, з правом узгодження умов, не визначених рiшенням НаглядовоТ

ради, на власний розсуд
- самостiйно визнача],и iншi умови за договорами кредиту, позики, гарантiТ, за договорами про

надання iнших банкiвських послуг та за договорами забезllечення, не визначенi рiшеннями
НаглядовоТ ради

- пiдготувати, пiдписати та подати у банки yci документи, необхiднi для укладення вiдповiдних
логоворiв кредиту, позики, гарантiТ, за договорами про надання iнших банкiвських послуг та за

договорами забезпечення;
- при необхiдностi звертатися до будь-яких TpeTix осiб з клопотанням виступити майновими чи

фiнансовими поручителями Товариства перед основним кредитором;
- укласти та пiдписати вiд iMeHi Товариства буль-якi кредитнi договори та iншi договори lltl

документи, необхiднi для отримання кредитiв вiдповiдно до пп. [-4 чього рiшення Загальних
зборiв aKuioHepiB та рiшень, прийнятих Наглядовою радою;

- укладати змiни та доповнення до вказаних вище договорiв iз банками на умовах, визначених в

рiшеннi загальних зборiв акцiонерiв, рiшеннях НаглядовоТ ради, та самостiйно визначених ним

Питання .llЪlб порядку денного загальних зборiв:
<Про надання повноважень на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю.>
Рiшення приймаеться простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв заре€строваних для участi у загальних
зборах власникiв голосуючих простих iMeHHllx акцiй.
Голосування проводиться iз використанням бюлеr,еFIя для голосування.
Проскт рiшення ЛЪl:

lнши

Голова лiчильноТ KoMiciT г f,/-/*-,--- Шмиг'Г.Р.

члени лiчильноi koMicii: Крук Б.М.

Члени лiчильноI KoMicii:
щ

|,"h KiT У.В.
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Схвалити вчинення Товариством, вffi 29 сiчrrя 202l роьу по 29
правочинiв щодо вчинення яких е заiнтересованiсть, зоh?ема- iL,Ie }Е t
(характером) таких с:

- одержання ToBapltcTBoM креJttтiв'позttк {прttйнятlч ,].-,:,, , : l -

акредитивiв таlабо одерх(ання будь-яких iнших банкiвськit\ i]]i -,. l. = 
- _,-,_ - . -

установах, в тому числi шляхом збiльшення crttlt та аб.l I].-..]1a:: -; _-:,.

договорiв/угол;
- передача маЙна (маЙновl,rх прав) Товариства, в застав},iпотек1 тз ai-t ,. l-:_:--,; -_

iнших договорiв забезпеtlення виконання зобов'язань (в T.tl. ,]огt]зt]]-з :a:,.
таlабо забезпечення зобов'язань будь-яких TpeTix осiб;

- укладенttя логово;liв купiвлi-пролажу. пocTaвKIr. пiлрялу про:1 Kuii { rовJгlв. :;,].:, .

виробля€ться Товариством ;

- укладення договорiв купiвлi-пролажу рухомого та / або нерухоlrlого \raitнa.

При чьому гранична сукупна BapTicTb вищевказаних значних правочIlнiв в Tolt} ч

одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань). гарантiir. а

таlабо одержання будь-яких iнших банкiвських пролуктiвiпослуг в банкiвських }'станоВа\
можливими змiнами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариство\t правочl
передачi майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку таlабо укладення iншltх :о
забезпечення виконання зобов'язань (у т.ч. договорiв поруки) Товариства та:'або забезп

зобов'язань будь-яких TpeTix осiб, з yciMa можливими змiнами та доповненнями ло них (1 т.ч.

укладених Товариством) - не може перевищувати 4 000 000 00 (чотириста мiльl"rонiв ц
гривень.
Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати та затверджувати icToTHi yrloBtl
правочинiв iз заiнтересованiстю на якi надана попередня згода в п l, цього рiшення.

ки голосyвання:

зл

проти

УТРИМАВСЯ

кIлькlсть голосlв АкцIонЕрIв
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI В
голосувАннl

кlлькlсть голосlв лкцIонЕрIв зА
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

1.

l8 378 473 голосiв що складае 1000/о

акцiонерiв, якi зарееструвrlлися для
зборах та € власниками голосуючих з

вlд klлbkocTl голосlв

участi у загальних
цього питання акцiй

Схвалити вчинення Товариством, протягом року з дня набрання чинностi цим рiшенням правочинiв
iз заiнтересованiстю, сторонами яких виступають акцiонери Товариства та / або афiлiйованi з ними
особи, предметом яких €:

- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гаракгiir-
акредитивiв таlабо одержання будь-яких iнших банкiвських пролуктiв/послуг в Tortl чнqri
шляхом збiльшення суми таlабо продовження строку дiючих договорiв/угол;

- передача майна (майнових прав) Товариства, в заставу/iпотеку таlабо уL,Iадашul ToBaplr*-Tb-lc

iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. логоворiв пop}lilli Товзгrь-:rr
таlабо забезпечення зобов'язань будь-яких TpeTix осiб;

- отримання у забезпечення майна (майнових прав) на користь Товаршства (за зобов'вадяпш
товариства), у виглядi застави/iпотеки та,/або укJlадання Товарltствоч iнд:rсr д..гmаЕш
забезпечення виконання зобов'язань на користь Товариства таабо заfrзпеченfiI тбсв-rТm r
яких Товариство виступас боржником;

- участь у тендерах, конкурсах, торгах шоло зак1 пiве.rь про:lтrriт- шо вц\йff{:ь:' аш
пiдприсмствам и таlабо Товариством :

U..
.t-

Проскт рiшення ЛЬ2:

l
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багатосryпеневий захист вiд пiдробленrс



2.

J.

- укладення договорiв купiвлi-продажу, поставки продукцiТ (ToBapiB, робiт, пос.llуг), що
вироблясться iнll-tими пiдпрtлемствами таlабсl Товариством;

- укладення договорiв купiвлi - продажу неl)ухомого майна. ocHoBH}Ix засобiв матеlliапьних та
нематерiальних активiв:

- надання поруки'I'овариством або отримання поруки на користь Товариства (за зобов'язаннями
Товариства);

- договорiв уступлення прав вимоги, факторингу. оренди, .iliзингу, стl)ахування;
- будь-яких iнших правочинiв за участю Товариства, якi можуть вчинятися Товариством у ходi

поточноТ господарськоТ дiяльностi, за якttми акuiонер або афiлiйована з ним особа виступас
будь-якоtо iз cTopiH.

Гранична сукупна BapTicTb правочинiв зазначених в п, l цього рiшегtня, в тому числi з yciMa
можливими змiнами та доповненнями до них (в T.tt. до вже укладених Товариством правочинiв) - не
може перевищувати 2 000 000 000 (два мiльярли) гривень.
Надати повноваженнJI Ilаглядовiй радi Товариства визначати та затверджувати icToTHi умови
правочинiв iз заiнтересованiстю, на якi надана попередня згода в п l. цього рiulення.
У разi, якщо Bci члени НаглядовоТ ради мають ознаки заiнтересованостi шtодо правочинiв вказаних в

п.l. цього рiшення, - Голова Правлiння самостiйно визначас 1,а Ilогоджу€ icToTHi умови таких
правочинiв.
I_{e рiшення вступа€ в дiю пiсля ресстрацii новоТ редакцiI Статуту Товариства.

Схвалити вчинення Товариством, протягом року з дня набрання чинностi цим рiшенням правочинiв
iз заiнтересованiстю, сторонами яких виступають акцiонери Товариства 1,а / або афiлiйованi з ними
особи, предметом яких €:

- одержання Товариством крелитiв/позик (прийнят,гя грошових зобов'язань), гарантit"л,

акредитивiв таlабо одержання будь-яких iнших банкiвських пролуктiв/послуг в тому числi
шляхом збiльшення суми таlабо продовя(ення строку дitочlлх договорiв/угол;

- передача майна (майгlових прав) Товариства, в заставу/iпотеку r,а/або укладання Товарис,гвом
iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т,ч. договорiв поруки) Товариства
таlабо забезпеченлtя зобов'язань будь-яких TpeTix осiб;

- отримання у забезпечення майна (майнових прав) на користь Товариства (за зобов'язаннями
товариства), у виглядi застави/iпотеки таlабо укладання Товариством iнших договорiв
забезлечення виконання зобов'язань на кор|4сть Товариства таlабо забезпечення зобов'язань, у
яких Товариство виступае боржником;

- участь у тендерах, конкурсах, торгах ruодо закупiвель продукцiТ, шо виробляеться iншими
пiдприемствами таlабо Товариством;

- укладення договорiв купiвлi-пролажу, поставки пролукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг), що
виробляеться iншими пiдприсмствами таlабо Товариством;

- укладення договорiв купiвлi - продажу неру)(омого майна, основних засобiв матерiальних та
нематерiальних активiв.

4.
п

зА
l 8 378 473 голосiв що склада€ l00% вiд кiлькостi голосiв

aKuioHepiB, якi заресс,грувалися для y,tacTi у загальних
зборах та е власниками голосуючих з цього питання акцiй

проти 0

УТРИМАВСЯ 0

кIлькrсть голосIв АкцIонЕрl в
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI В
ГОЛОСУВАННI

0

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСlВ АКЦIОНЕРIВ ЗА
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

0

Прийняте рiшення:
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НаДаННя ПОрУки Товариствопffiмання поруки на Koptlcтb ToBaplrcTBa l за з*.6ов

2.

з.

МОЖЛиВиМи Змlнами та доповltеннями до них (в T.tI. ло вже },Kjla.leнltx ToBapltcTB0\{ п!]з,_,:r:- э _ ::
мох(е перевищувати 2 000 000 000 (лва мiльярли) гривень.
НаДати Повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати та затвер.1;+(rватtt icToTH] 1}|.,э;.
ПРаВОЧинiв iз заiнтересованiстю, на якi надана попередня згода в п 1, цього рiшення.
У РаЗi, ЯКЩО Bci члени Наглядовоi ради мають ознаки заiнтересованостi щодо правочltнiв вказанI{\ з
П,l. ЦЬОГО Рiшення, - Голова Правлiння самостiйно визнача€ та погоджус icToTHi ),\toв}l TaKt{\
правочинiв.

в дiю пiсля дакцlllшення ll HoBol

Питання ЛЪ17 порядку денного загальних зборiв:
<Про обрання Голови Правлiння Товариства.>
рiшення приймаеться простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв заресстрованих для 1^racTi у загальних
зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
голосчвання проводиться iз використанням бюлетеня для голосування.
Проскт рiшення:
l. Обрати Головою Правлiння Товариства строком на один pik Шарасва Олександра Леонiдовича.
2. Уповноважити Голову Загальних зборiв Товариства Ковбуза Андрiя Васильовича на пiдписання

контракту з новообраним Головою Правлiння Шараевим Олександром Леонiдовичем.
Пi.lcvuKlt

зА
l8 з78 473 голосiв що складас l00% вiд кiлькостi голосiв

aKuioHepiB, якi заресструвалися лля участi у загальних
зборах та е власниками голосуючих з цього питання акцiй

проти 0

УТРИМАВСЯ 0

кlлькlсть голосIв АкцIонЕрIв
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧЛСТl В
ГОЛОСУВЛННI

0

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ ДКЦIОНЕРIВ ЗД
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

0

Прийняr,е рiшення:
l. Обрати Головою Правлiння Товариства строком на один pik Шарасва Олександра Леонiдовича.
2. Уповноважити Голову Загальних зборiв Товариства Ковбуза Анлрiя Васильовича на пi.lписання

ним Головою Правлiння Шараевим Олекса леонiдовичем

голова лiчильно[ koMicii [" /И*-- Шмlrг Т.Р.

Члени лiчильно[ KoMicii:

Члени лiчильноI KoMicii:

зн

У!qга! Бланк мiстrпь багатосryпеневий захист вiд п[qроблен}rя

Iёi

г
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Крук Б.М.

KiT У.В.
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голова лiчильнот koMicii Шмllr Т.Р.
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Члени лiчильноI KoMici[: |.
l*

-tl*--
Крук Б.М.

Члени лiчильноТ KoMiciT: dfuZ? KiT У.В.

Питання ЛЬl8 порядку денного загальних зборiв:
<про змiну основного виду дiяльностi Товариства та визначення iнших видiв дiяльностi Товариства.))
рiшення приймаеться простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв заре€строваних для участi узаг?lльних
зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
Голосування проводиться iз використанням бюrlетеня для голосування.
Проскт рiшення:l. Змiнити основний вид дiяльностi Товариства ( l 8. l 2 [рукування iншот пролукцiт) та визначити новий

основнийвидекономiчноТ дiяльностiТовариства:l'7.12. Виробничтвопаперутакартону.
2. Визначити iншими видами дiяльностi Товариства наступнi вили економiчноТ дiяrrьностi:

l 7,2 1 Виробниuтво гофрованого паперу та картону, паперовоТ та картонноТ тари;
17,22 Виробниuтво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiснiчного
призначення;
l7.23 Виробництво паперових канцелярських виробiв;
17.29 Виробництво iнших виробiв з паперу та картону;
1 8. l 2 Щрукування iншоТ продукцiТ;
l 8. l З Виготовлення друкарських форм i надання iнrших полiграфiчних послуг;
l8.14 БРОШУРУваЛЬно-палiтурна дiяльнiсть i надання пов'язаних iз нею послуг,
22,2| Виробництво плит, листiв, труб i профiлiв iз пластмас;
22,29 Виробництво iнших виробiв iз пластмас;
28.29 ВиРобНицТВо iншl,tх машин i устатковання заг;Lпьного признаtlення, H.B.i.y.;
28.95 ВИРОбНИЦтво МацIин i устатковання для виготовлення паперу та картону;
28.99 ВИРОбНицтВо iнших машин i устатковання спецiального призначення, H.B.i.y.;
зз,l2 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення;
33.14 Ремонт i технiчне обслуговування електричного устатковання;
33.20 Установлення та монтаж машин i устатковання;
35.30 Постачання гарячоТ пари, гарячоi води та кондицiл"tованого повiтря,
38.1 l Збирання безпечних вiдходiв;
38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв;
4 1.20 Булiвництво житлових i нежитлових булiвель;
46.|2 Щiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, метrшами та промисловими хiмiчними
речовинами;
46.|4 Щiяльнiсть посередникiв у торгiвлi машинами, промисловим устаткованням, суднами та
лiтаками;
46.19 Щiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами;
4б.49 Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення;
46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами;
4б.75 Оптова торгiвля хiмi.lними продуктами;
46.76 Оптова торгiвля iншими промiяtними продуктами;
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
47. l 9 Iншi види розлрiбноi торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах;
47,99 IHtпi види роздрiбноТ торгiвлi поза магазинами;
49.4 l Вантажний автомобiльний транспорт;
52. l 0 Складське господарство;
52.2 1 Щопомiжне обслуговування наземного транспорту;
52.24 Т ранспортне оброблен ня вантажi в ;

52.29 lнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту;
5З.20 Iнша поштова та кур'ерська дiяльнiсть;
58.19 Iншi види видавничоТ дiяльностi;
68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна;
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68.20 Надання в оренду й ного чи орендованого нерухомого майна;
74.10 Спецiалiзована дiяльнiсть iз дизайну;
77.1 1 Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв;
7'l .|2 Надання в оренду вантажних автомобiлiв;
"7'7.ЗЗ НаДаННЯ В ОРенду офiсних машин i устатковання, у тому.lислi комп'ютерiв;
7'7.З9 Надання в оренду iнших машин, устатковання та ToBapiB, H,B.i.y.;
'7'7.40 Лiзинг iнтелектуальноi власностi та подiбних продуктiв, KpiM TBopiB, захищених
авторськими правами;
82. l 1 Надання комбiнованих офiсних адмiнiстративних послуг;
82.92 Пакування;
96.09 Надання iнших iндивiдуальних послуг, H.B.i.y.

уповноважити Голову Правлiння (керiвника виконавчого органу) Товариства або особу, що викону€
його обов'язки (з правом передоручення iншим особам) у порядку, встановленому чинним
законодавствопл УкраТни, здiйснити державtIу ресстрацiю змiн до видiв дiяльностi Товариства, якi
мiстяться в Слиному державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських
формувань.

Прийняте рiшення:
l.

)

Змiнити ocHoBHltl"r вид дiяльностi Товариства (l8.12.Щрукування iншоi продукчiТ) та визначитll HoBliil
основний вид економiчнот дiяльностi Товариства l'1.12. Виробництво паперу та картону.
ВизначитИ iншимИ видами дiяльностi Товариства наступнi види економiчноТ дiяльностi:

1 7.2 l Виробництво гофрованого паперу та картону, паперовоТ та картонноТ тари;
1,7.22 Виробништво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiснiчi:-:
призначення;
1 7.2З Виробництво паперових канцелярських виробiв;
l7.29 Виробництво iнших виробiв з паперу та картону;
l 8. l 2 Щрукування iншоТ продукцii;
l8,13 Виготовлення друкарських форм i надання iнших полiграфiчних послуг;
l8.14 БрошУрув€Lльно-п€tлiтурна дiяльнiстЬ i наданнЯ пов'язаних iз нею послуг;
22.2| Виробництво плит, листiв, труб i профiлiв iз пластмас;
22,29 Виробництво iнших виробiв iз пластмас;
28.29 Виробництво iнших машин iустатковання загального призначення. H.B.i.1.:
28.95 Виробництво машин i устатковання для виготовлення паперу та картон!,:
28.99 ВиробництвО iнших машИн i устатковання спецiального призначення. H.B.i.1.:
33.12 РемоНт i технiчне обслуговування машиН i устатковання промислового прIlзнач.=_,
3з. l4 Ремонт i технiчне обслуговування електричного устатковання;
З3.20 Установлення та MoHTa)I\ машин i устатковання;
35.З0 Поста.lання гарячоТ пари. гаря.rоТ води та КОндицit:lованого повiтря:
З8.1 l Збирання безпе.tнltх вiдходiв;
38.З2 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв;
4 1.20 Булiвництво житлових i нежитлових будiвель;

ння:

зА
l8 378 473 голосiв що склада€ l00% вiд кiлькостi голосiв

акцiонерiв, якi заресструвtulися для участi у загальних
зборах та е власниками голосуючих з цього питання акцiй

проти 0

утримлвся 0

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ
ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI В
ГОЛОСУВЛННI

0

кIлькIсть голосlв дкцIонЕрIв зд
БЮЛЕТЕН ЯМИ, ВИЗНЛНИМИ
НЕДIЙСНИМИ

0

Увага! Бланк мiстить багатосryпеневий захист вiд пiqрфлеrrа

а''1: 
,) Б5]

гlг
=ll

.N



]6.1] Дiя--lьнiсть посерелникiв у торгiвлi пilливом, l)удами. металами та промисJIовими xiMi,lHиirrlt
речовинаNlи:
46,14 [iяльнiсть посередникiв у торгiвлi машинамt4, промисловим устаткованням, суднами та
лiтаками;
46. l9 ,щiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновимrl
виробами;
46,49 оптова торгiвля iншими товарами господарського гlризначення:
46.7l оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами;
46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами;
46.76 Оптова торгiвля iншими промiжними продуктами;
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
47. l 9 Iншi вили роздрiбноi торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах:
47.99 Iншi види роздрiбноТ торгiвлi поза магазl4нами;
49.4 l Вантажний автомобiльний транспорт;
52, l 0 Складське господарство;
52.2 l /(опомiжне обслуговування наземного транспорту;
52.24 Транспортне оброблення вантажiв;
52,29 |нша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту;
53.20 Iнша поштова та кур'€рська дiяльнiсть;
58. l 9 Iншi види видавничоТ дiяльнос,гi:
68. l 0 Купiвля та продаж власного нерухомого майгrа;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
74.10 Спецiалiзована дiяльнiсть iз лизайну;
'7'7.11 Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв;
'77.12 Надання в оренду вантажних автомобiлiв;
77.33 Надання в оренду офiсних машин i устатковання, у тому числi комп'ютерiв;
7'7.З9 Намння в оренду iнших машин. устатковання та ToBapiB. H.B.i.y.:
7'7.40 ЛiзиНг iнтелектУальноТ власностi та подiбних продуктiв, KpiM TBopiB, захищених
авторськими правами;
82.1 1 Надання комбiнованих офiсних адмiнiстративних послуг;
82.92 Пакування;
96.09 Надання iнших iндивiдуальних послуг, H.B.i.y.

Уповноважити Голову Правлiння (керiвника виконавrIого органу) Товариства або особу. шо викон\с
його обов'язки (з правом пере/lоручення iншtим особам) у порядку, вс.гановленому чинl]ll\l
законодавством Укратни, здiйснити державну ресстрацiю змiн до видiв дiяльностi Товариства. якi
мiстяться в Сдиному дер)кавному peccTpi юридиlIних осiб, фiзичних осiб-пiлприемцiв та громадськtI\

MicTo Львiв, УкраiЪа, п'ятого лютого двi тися.li двадцять першого року.Я, Барбуляк Х.М., приватний HoTapiyc Львiвського мiського нотарiального oKpyr,),. засвi:чr lo
справжнiстЬ пiдписiВ Шмига Тараса Романовича, Крука Богдаrtа Михайловича, KiT Уляни ЪiKTopiBHrr. якi
зроблено у моТй присутностi.

особи Шмига Та вича, Крука Богдана Михайловича, KiT Уляни Вiкторiвни, якi пiдписшtll
документ, встановле перевlрено.
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Голова лiчильно[ KoMiciI Г r/^-- Шмиг Т.Р.
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Крук Б.М.

Члени лiчильноТ KoMici[: 4й{ KiT У.В.
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