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про пiдсумки голосування щодо €диного

бюлетеня з кумулятивного
голосування з питання 7 порядку деliного
на позачергових Загальних зборах акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства (Роганська картонна фабрика>>
(надалi

- Товариство)

Реестрацiйна комiсiя у складi:
Голова KoMici'i: - Шмиг Тарас Романович
Крук Богдан Михайлович - член KoMicii
KiT Уляна BiKTopiBHa - член KoMicii.
Лiчильна комiсiя у складi:
Голова KoMicii: - Шмиг Тарас Романович
Крук Богдан Михайлович - член лiчильноi KoMicii
KiT Уляна BiKTopiBrra - члеtl лiчlлльноТ KoMiciT.

Склала цей протокол про таке:
!,ата проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв

ПАт <роганська картонна фабрикаl> (налалi загальнi збори): 29.01.202l року.
Загальнi збори проведено дистанцiйно.
Щата проведення пiдрахунку голосiв: 05.02.2021 року.
,Г{ля участi в зага-льних зборах заре€струвалися:
- оДиН акЦiонер, якому належить l8 378 473 штук простих iменних акцiй, що становить що становить
94,З5% вiд загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв якi мають право голосу на загil]ьних зборах з ycix

питань порядку денного.
Голосування проводилось з використанням единого бюлетеня для кумулятивного голосування щодо питання
7 порядку денного Загальних зборiв.
Питання винесенi на голосування Загальних зборiв:
Питання ЛЪ7 порядку денного загальних зборiв:
<Про обрання членiв Наглядовоi рали Товариства.))
Проводиться кумулятивне голосування, при якому загаJlьна кiлькiсть голосiв акчiонера помножуеться на
кiлькiсть членiв Спостережноi рали. що обираються, а акцiонер мас право вiддати Bci пiлрахованi таким
чином голоси за одного кандидата або розподiлити iх мiж кiлькома кандидатами.
Голосування проводиться iз використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Проскт рiшення:

l.

Обрати членами Нагляловоi рали Товариства строком на 3 (три) роки:
'Говариства,

Ковбуза Анлрiя Васlrльовича

<ГАЛГlАК>;

-

представ1l1,1к aKuioHepa

юридичноТ особи

- ТОВ

Ковбуза Ярослава Васильовича - представник акцiонера Товариства, юридичнот особи - Тов
кГАЛПАК>;
Пiсцо Сергiя lвановича - представник акцiонера Товариства, юридичноi особи - ТОВ кГАЛПАК>;
Гриневич Оксану Мирославiвну - представниця акцiонера Товариства, юридичноi особи - ТОВ
кГАЛПАК>l
Кожухiвська Галину Васи.lliвну - представниця акцiонера Товариства, юридичноТ особи - ТОВ

(ГАЛПАк).

вання:

Ковбуз' Андрiй Васильович

*

представнtлк акцiонера Товариства,
Т'ОВ кГАЛГIАК>

l8

з78 473

Ковбуз Ярослав Васильович - представник акцiонера Товариства,
- ТОВ кГАЛПАК>

l8

378 473

Пiсцо Сергiй Iванович - представник акцiонера
- ТОВ кГАЛПАК>

l8

з78 47з

юриличноТ особи

-

юридичноiособи

юридичноТ особи

Увага! Бланк мiстить багатосryпеневий_хцц9]-сц

Товариства,

г,цр9q49щs

ý

м

Кандидат

4

Гриневич Оксана Мирославiвна - представниця
Товариства, юридичноiособи - ТОВ (ГАЛПАК)

Кiлькiсть
голосiв

18 378 47з

l 8 378

5

Bci

акцiонера

кумулятивних

47з

кандидати набрали необхiдну кiлькiсть голосiв лля обрання до складу НаглядовоТ Ради. Рiшення

прийняте.

Прийняте рiшення:

1.

Обрати членами Наглядовоi ради Товариства строком на 3 (три) роки:
Ковбуза Андрiя Васильовича - представник акцiонера Товариства, юридиtlноТ особи

кГАЛПАК>;
Ковбуза Ярослава Васильовича
<ГАЛПАК>;
Пiсцо Сергiя Iвановича

-

-

представник акцiонера Товариства, юридичноТ особи

- ТОВ

представник акцiонера Товариства, юриличноi особи - ТоВ <ГАЛПАК>;
- представниця акuiонера Товариства, юридичноТ особи ТОВ

-

Гриневич Оксану Мирославiвну

<ГАЛПАК>;

_ ТОВ

Кожухiвську Галину Василiвну
кГАЛПАК>.
голова лiчильноi koMici'i

-

представниця акцiонера Товариства, юридичноТ особи

-

ТОВ

Шмиг Т.Р.

Члени лiчильноi KoMici[:
Члени лiчильноi KoMici[:

MicTo Львiв, УкраТна,

Я,

Х.М., приватний

KiT У.В.

п'ятого лютого двi тисячi двадцять першого року.

HoTapiyc Львiвського мiського нот,арiального округу, засвiдчую
справжнiсть пiдписiв Шмига Тараса Романовича, Крука Богдана Михайлови.rа, KiT У;lяни Вiкторiвrrи, якi

Барбуляк

зроблено у моТй присутностi.

особи Шмига Тараса Романовича, Крука Богдана Михайловлtча, kiT Уляни Вiкторiвни, якi гtiдписали
lcтb перевlрено.
документ, встановлено, lx дl€зд
Заресстровано в
t
Стягнуто
4 "Про HoTapiaT".
/
5арбуляк Х.М.
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