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N925

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
Публ iч ного акцiонерного товариства кРогЬнська картонна
фабрика>
(надалi - Товариство)
flaTa проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 29 сiчня 2021

р.

3агальнi збори акцiонерiв Товариства проведено
дистанцiйно.

,Qата пiд
пlдсумкiв rолосування

(у тому числi
кумулятивноrо rолосування) на 3агальних
зборах акцiонерiв Товариства (надалi
3агальнi збори) лiчильною ком!сiею
3аrальних зборiв

05 лютого 202'1 року

08 лютого 202'1 року

Статутний капiтал i акцiТ Товариства

,Щата складення перелiку

Ъi[iонерfiТ
у 3агальних

мають право на участь

зборах

Статугний капiтал товарисiвЪЗЗб9 7бфГ
(п'ять мiльйонiв триста дев'ять тисяч ciMcoT
гривень 00 коп,)
Статутний капiтал подiлений на 21 238 800
(двадцять один мiльйон двiстi тридllять
BiciM тисяч BiciMcoT) простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 25 (двадцять п'ять)
копiйок кожна. АкцiТ Товариства
випускаються та iснують у
бездокументарнiй формi. Yci акцiТ
товариства - простi iMeHHi.
на 24:00 год

25 сiчня 2021

3агальна кiлькiсть о@
перелiку акцiонерiв, якi мають право 4067 осiб

брати участь у 3агальних зборах

3агальна кiлькiсть голосБ-ЪiцiонФв

власникiв акцiй Товариства,

зарееструвалися для участi
зборах
Кворум 3агальних зборiв

у

-

якi

Загальних

18 378 473

голосiв

Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв яК подали
бюлетенi для участi у 3агальних зборах
Товариства якi було отримано особою яка
проводила 3агальнi збори 03 лютого 2021
року Реострацiйна комiсiя встановила що
для участi у 3борах зареострувалися
акцiонери яким належить 18 378 473 штук
голосуючих простих iменних акцiй
Товариства, |ло становить 94,35% вiд
загальноТ кiлькостi голосуючих простих
iменних акцiй.
Таким чином 3агальнi збори Товариства е

ц

uА

8

року.

Увага! Бланк мiстить багатэсryпеневий захист вiд пiдроблення

l

правомочними приймати рiшення з ycix
питань порядку денного 3агальних зборiв
Товариства (мають кворум).
Особи уповноваженi взаемодiяти з Шмиг Тарас Романович;
L|ентральним депозитарiем УкраТни при Крук Богдан Михайлович;
проведеннi Загальних зборiв
KiT Уляна Вiкгорiвна.
голова 3агальних зборiв
Ковбуз Андрiй Васильович
Секретар Заrальних зборiв
ковбчз Ярослав Васильович
Склtад РеестрацiйноТ комiсГ[ 3агальних Голова: Шмиг Тарас Романович;
зборiв
Члени: Крук Богдан Михайлович, KiT Уляна
Вiпорiвна.
Склад ЛiчильноТ KoMiciT 3агальних зборiв
Голова: Шмиг Тарас Романович;
Члени: Крук Богдан Михайлович, KiT Уляна
BiпopiBHa,
Порядок голосування на Загальних зборах Голосування на 3агальних зборах
проводиться за допомогою бюлетенiв для
голосування вiдповiдно до положень
роздiлiв X]ll, ХV i XVll Тимчасового порядку
скликання та дистанцiйного проведення
загальних зборiв акцiонерiв та загальних
зборiв учасникiв корпоративного
iнвестицiйного фонду затвердженого
рiшенням НацiональноТ KoMiciT з цiнних
паперiв та фондового ринку 16 квiтня 2020
року N9 196
Дата оприлюднення бюлетенiв дrlя 19 сiчня 2021 року, щодо обрання
голосування
вiльному для акцiонерiв кандидатiв до складу органiв акцiонерного
товариства- 25 сiчня 2021 року;
доступi (початок голосування)
закiнчення
голосування
не
3агальних
flaTa
29 сiчня 2021 року 18:00 год
зборах

у

-]

l

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства кРоганська
картонна фабрика> (надалi - ПАТ кРКФ>) було скликано на пiдставi ст, 47 3акону УкраТни
кПро акцiонернi товериства)) на вимоry Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кГАЛПАК>,
яке являеться акцiонером ПАТ (РКФD та проведено вiдповiдно до положень Тимчасового
порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних
зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду затвердженого рiшенням Нацiональноi
KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку 16 квiтня 2020 року Ns 196.
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На порядок денний 3агальних зборiв Товариства було винесено TaKi питання:
1.
2.
3.
lil

l:l

lil

4.
5.
6.
7.
8.

Про обрання голови та членiв лiчильноТ KoMicii'.
Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
Прийняття рiчrення про змiну типу та найменування Товариства.
Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства.
Про визначення кiлькiсного складу НаглядовоТ ради.
Про затвердження статуту Товариства у новiй редакцiТ.
Про обрання членiв НаглядовоТ ради Товариства.
Про затвердження умов договорiв з членами НаглядовоТ ради Товариства.
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9.
10.

11.
12.
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13.

14.
15.
16.
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17.

l8.
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Пiдсумки rолосування з питань порядку денного 3агальних зборiв iз зазначенням
результатiв голосування з кожного питання порядку денного зборiв та рiчlення
прийнятi 3агальними зборами.

l*y

20

Про обрання особи уповнова*""ffi"" пiдписання договорiв з членами
НаrлядовоТ ради Товариства.
Про припинення повноважень голови та членiв РевiзiйноТ KoMlciT Товариства.
Про затвердження принципiв (кодексу) корпоративноrо управлiння Товариства.
Про затвердження новоТ редакцiТ Положення про Наглядову раду Товариства.
Про затвердження новоТ редакцiТ Положення про 3агальнi збори Товариства.
Про затвердження новоТ редакцiТ Положення про Правлiння Товариства.
Про надання повноважень на вчинення значних превочинiв.
Про надання повноважень на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю.
Про обрання Голови Правлiння Товариства.
Про змiну основного виду дiяльностi Товариства та визначення iнtцих видiв
дiял bHocTi Товаристве.

l

Питання винесенi на голосування 3агальних зборiв:

l

Питання Ne1 порядку денного 3агальних зборiв:
Про обрання голови та членiв лiчильноТ KoMicii'.
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п

I
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Проект рiшення Nc1:
1. Обрати Головою лiчильноТ KoMiciT позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства
- Шмиг Тараса Романовича; KiT Уляну Вiпорiвну - членкиню лiчильноТ KoMiciT.
2, Припинити повноваження членiв лiчильноТ KoMiciT позачергових загальних зборiв
Товариства пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.
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lHcbKa

краiни
lПАК),

зА
проти

ки голосчвання

УТРИМАВСЯ

эового

lльних
альноТ

кlлькlсть голосlв АкцIонЕрl в
якl нЕ БрАJlи учАстl в
голосувАннl
кlлькlсть голосlв АкцlонЕр!в

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ

нЕдlЙсними

0
0

18 378 473 голосiв lло складае 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися
для участi у 3агальних зборах та е власниками
голосуючих з цього питання акцiй
0

0

Проекг рiшення Ns'1 не прийнято.

п

Проект рiшення Ne2:
1. Обрати Головою лiчильноТ KoMiciT позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства
- Шмиг Тараса Романовича;
Крук Богдана Михайловича - член лiчильноТ KoMiciT;
KiT Уляну Вiкгорiвну - членкиню лiчильноТ KoMiciT.
2. Припинити повноваження членiв лiчильноТ KoMiciT позачергових загальних зборiв
Товариства пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.
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п
18 378 473 голосiв lло складае 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися
для участi у 3агальних зборах та о власниками

зА

голосуючих з цього питання акцiй

проти

0
0

УТРИМАВСЯ

кlлькlсть голосlв АкцlонЕрlв
як! нЕ БрАли учАст! в
голосувАннl
кlлькlсть голосIв АкцlонЕр!в

0

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ

0

нЕдlЙсними

Рiшення прийнято,

Прийняте рiчlення:
1.
Обрати Головою лiчильноТ KoMiciT позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариствi
- Шмиг Тараса Романовича;
Крук Богдана Михайловича - член лiчильноТ KoMiciT;
KiT Уляну BiroopiBHy - членкиня лiчильноТ KoMiciT.
2.
ПрипинитИ повноваженнЯ членiВ лiчильноТ KoMiciT позачергових загальних зборil
ТОвариства пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.
Питання Ne2 порядку денного Загальних зборiв:

ПРО Обрання голови

Товариства.

та

секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерi:

Проект рiшення:

1.
2.

Обрати головою позачергових загальних зборiв Товариства
васильовича.
Обрати секретарем позачергових загальних зборiв Товариства
васильовича.
ня:

зА

проти

УТРИМАВСЯ

кlлькlсть голосlв АкцlонЕрlв

18 378 473 голосiв що складае 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися
для участi у 3агальних зборах та е власниками
голосуючих з цього питання акцiй
0
0

ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТl В

0

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ

0

голосувАннl
кlлькlсть голосlв АкцlонЕрlв
нЕдlЙсними

Рiшення прийнято.

Прийняте рiшення:

мreр,А
Обрати головою
васильовича.

Обрати секретарем позачергових загальних зборiв Товариства
васильовича.
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Ковбуза Ярослава

Питання Ne3 порядку денного 3агальних зборiв:
Про змiну типу та найменування ТовариGтва.

Проскт рiчlення:
1, 3мiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне
товариство.

2, 3мiнити
3.
ариствi

зборit

п

наЙменування Товариства з ПУБЛ|ЧНЕ АкЦlонЕРНЕ товдриство
кРОГАНСЬl(A }(AРТОННА ФАБРИКА) на AKL{IOHEPHE ТОВАРИСТВО (РОГДНСЬl1д
lfiPToHHA ФАБрикА), скорочене найменування ПАТ <Роганська картонна фабрика>
на АТ <<Роганська картонна фабрика>.

Уповноважити Голову Правлiння (керiвника виконавчого органу) Товариства або особу,
lло виконуе його обов'язки (з правом передоручення iншим особам) у порядку,
встановленому чинним законодавством УкраТни, здiйснити дiТ та вжити Bcix iнших
необхiдних заходiв, пов'язаних зi змiною найменування Товариства

мки голос,

ня:

зА
ioHepir

проти

УТРИМАВСЯ

кlлькlсть голосlв АкцlонЕрl в

Андрiя
)ослав€

18 378 473 голосiв що складао 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися
для участi у 3агальних зборах та е власниками
голосуючих з цього питання акцiй
0
0

ЯКI НЕ БРАJIИ УЧАСТl В

0

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ

0

голосувАннl
кlлькlсть голосlв АкцlонЕрlв

нЕдtЙсними

I

lп

l

Рiшення прийнято.
Прийняте рiшення:
,1.
Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне аlщiонерне
товариство,
2.
3мiнити наЙменування Товариства з ПУБЛlЧНЕ АкЦlонЕрнЕ товдриство
(РОГАНСЬ}(A l(AРТОННА ФАБРИКА) не AKI-|IOHEPHE ТОВАРИСТВО (РОГАНСЬt1д
IИPTOHHA ФАБРИl(A), скорочене найменування ПАТ кРоганська картонна фабрика>
на АТ <<Роганська картонна фабрика>.
3. Уповноважити Голову Правлiння (керiвника виконавчого органу) Товариства або особу,
ЩО ВИКОНУе ЙОго обов'язки (з правом передоручеЁня iншим особам) у порядку,
встановленому чинним законодавством УкраТни, здiйснити дiТ та вжити Bcix iнших
необхiдних заходiв, пов'язаних зi змiною найменування Товариства
Питання Nэ4 порядку денного 3агальних зборiв:
Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства.
Проект рiшення:
1. Визначити ocHoBHi напрями дiяльностiТовариства на 2О2,1 piK.
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Увага! Бланк мiстить
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i
провадreнrя Товарrсгвом ринковот дiяльностi, забезпечення прибрковостi
ефекпвrrосгi, }вроrцрання тем п в госп ода рськоТ дi ял ь н о cTi.
i

пi

мки rолосування:

зА

проти

УТРИМАВСЯ

кlлькlсть голосI в Акцlон EPlB
якl нЕ БрАли учАстl в
голосувАннl
кlлькlсть голосlв АкцlонЕрIв

18 378 473 голосiв що складао 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися
для участi у 3агальних зборах та о власниками
голосуючих з цього питання акцiй
0
0
0

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ

0

нЕдlЙсними

I

Рiшення прийнято.

Прийняте рiчlення:

1.

l

Визначити ocHoBHi напрями дiяльностi Товариства на 2021
- провадження Товариством ринковоТ дiяльностi, забе3печення прибутковостi
ефепивностi, нарощування темпiв господарськоТ дiял bHocTi.
piK:

I

I

I

Питання NeS порядку денного 3агальних зборiв:
Про визначення кiлькiсного складу НаглядовоТ ради.
Проект рiчlення:
1. Визначити та затвердити склад НаглядовоТ ради Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб.

пi

ня:

зА

проти

УТРИМАВСЯ

кlлькlсть голосlв АкцlонЕр!в
якl нЕ БрАJtи учАстl в

18 378 473 голосiв що складае 'l00% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися
для участi у 3агальних зборах та е власниками
голосуючих з цього питання акцiй
0
0
0

ГОЛОСУВАНН!

кlлькlсть голосIв АкцlонЕрlв

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ
НЕДЙСНИМИ

0

Рiшення прийнято.

Прийняте рiчrення:
1. Визначити та затвердити склад НаглядовоТ ради Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб.
Питання Nеб порядку денного 3агальних зборiв:
Про затвердження Gтатуту Товариства у новiй редакцiТ.
Проект рilllення:

Е

_/:

IBocTi

1.

2.
3.

ся
lи

Внести змiни до статуту Т
нову редакцiю статуту Товариства.

УповноважитИ ГоловУ та СекретарЯ позачергових
загальних зборiв Товариства
cтaтy.г Товариства у новiй
редакцiТ,
1,Iцусати

Iу.J"T"il:ri::j":*p"lr#;:: фi:ттii_r:ч:"вчого
оелакl
статуту Таоап,,л-лл
Товариства,
редакцiТliT птятrrтrl

органу) товариства або особу,

;;, ;;;;..* Ё3,й.i,Ё'JЁýJt

ки голос

зА

для участi у 3агальних зборах та е власниками

проти
утримАвсrl

голосувАннl
BocTi

йсними

Рiшення-фЙняБ

)

Прийняте рiч.lення:
1, Внести змiни до статуту Товариства, виклавши його новiй
у
редакцiт, та затвердити
нову редакцiю статуту Товариства.
_
2, УповноважитИ ГоловУ та Секре.тарЯ позачерговиХ загальних
-,зборiв Товариства
пiдписати статут Товариства новiй
у
редакцiт.
3, Уповноважити. Голову'Правлiння (керiвника виконавчого органу) Товариства
що виконуе його обов'язки (з правом передоручення iншйм особам) або особу,
у порядку,
встановленому чинним законодавством Украiни,
зjiйснити д"рйrrу реестрацiю новоl.
редакцiТ статуту Товариства.

осiб,

)я
п

Питання Nя7 порядкуденного 3агальних зборiв:
Про обрання членiв НаглядовоТ
ради ТоварЙства.
Проект рiшення:
1. Обрати членами НаглядовоI ради Товариства строком на З (три)
роки:
Ковбуза Андрiя Васильовиа - представник акцiонера
Товариства, юридичноТ особи ТОВ кГАЛПАК>;

Ковбуз Ярослава Васильовича
особи

tосiб

- ТОВ

кГАЛПАК>;

ПiСЦО СеРГiЯ lВаНОВИЧа

кГАЛПАК>;

-

представник акцiонера Товариства, юридичноТ

ПРеДСтавник акцiонера Товариства, юридичноI
особи

Гриневич Оксану Мирославiвну
особи - ТОВ кГАЛПАК>;

G

-

-

- тов

представниця акцiонера Товариства, юридичноТ

ffi

нмр
l! 747378
цhрlоблення

Е

п

l
l

-

кожухiвську Галrнну Василiвну
особи

- тоВ

представниця акцiонера Товариства, юридичк

кГАГlПАК>.

ки голосування

п
Ng

кiлькiсть
кумулятивних голосiв

Кандидат

L

8 378 473

зА

18 378 473

гlр
ут|

1

z

-

Ковбуз Ярослав Васильович

-

Товариства, юридичноТ особи

представник акцiонера

пiJ

,ол

як
го

ТОВ кГАЛПАК>

кlл

18 з78 473

э

t

Гриневич Оксана

Мирославiвна

1

зА
нЕ

Рiц

8 378 473

Прt

акцiонера Товариства, юридичноI особи

ý

Кожухiвська Галина Василiвна
Товариства, юридичноТ особи

-

1.

представниця акцiонера

- ТОВ

18 378 473

кГАЛПАК>

Bci кандидати набрали необхiдну кiлькiсть голосiв для обрання до складу НаглядовоТ Рад

Пи,

Рiшення прийняте.

Пр,

Tol

Прийняте рiчlення:
1, Обрати членами Нагл ядовоТ ради Товариства строком на 3 (три) роки.
ковбуза Дндрiя Васильовича - представник акцiонера Товариства, юридичнот осо(

- ТОВ кГАIlПАК>;
ковбуза Ярослава Васильовича
особи - ТОВ кГАЛПАК>;
пiсцо Сергiя lвановича

-

Пiд

Тс

-

представниця акцiонера Товариства, юридичн

г
lзд

L

l прt
l

кГАЛПАК>;

кожухiвську Галину Василiвну
особи - ТоВ кГАЛПАК>.

-

представниця акцiонера Товариства, юридичн

Питання Nч8 порядку денного 3агальних зборiв:
Про затвердження умов договорiв з членами НаглядовоТ ради Товариства,
Проект рiшення:

-

I

гриневич Оксану Мирославiвну

- ТОВ

1.

представник акцiонера Товариства, юридичн

представник акцiонера Товариства, юридичнот особи

кГАЛПАК>;

особи

-

Пр,
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3атвердити умови цивiльно-прdвuйх договорiв
членами Наглядовот ради
Товариства: виконання функцiй-'здiйснюеться на безоплатнiй ocHoBi; порядок
дiяльностi, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть Голови та члена НаглядовоТ ради
ви3начаються вiдповiдно до Положення про Наглядову раду Товариства; строк дiТ
договору - три роки.

ичнс

вання:

зА
проти

УТРИМАВСЯ

кlлькlсть голосlв АкцlонЕрlв

18 378 473 голосiв що складао 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися
для участi у 3агальних зборах та е власниками
голосуючих з цього питання акцiй
0
0

як! нЕ БрАли учАстl в

0

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ

0

голосувАннl
кlлькlсть голосlв АкцlонЕрlв

нЕдlЙсними

ffi
l

Рiшення прийнято.

Прийняте рiшення:

1.

3атвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядовот ради
ТОвариства: виконання функцiй здiйснюеться на безоплатнiй ocHoBi; порядок
дiяльностi, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть Голови та члена НаглядовоТ ради
ВИ3НаЧаЮться вiдповiдно до Положення, про Наглядову раду Товариства; строк дiТ
договору

- три

роки.

Питання Ne9 порядку денного 3агальних зборiв:
ПРО обрання особи уповноваженоТ, на пiдписання договорiв з членами НаглядовоТ ради
Товариства.
i осо(

4дичн

ТС

идичн

мки голосчвання:

зА

проти

УТРИМАВСЯ
идичн

I

Проект рiчlення:
1. УпОвноважити Голову Правлiння (керiвника виконавчого органу) Товариства або особу,
lлО Виконуе Його обов'язки пiдписати вiд iMeHi Товариства цивiльно-правовий договiр з
членом (в т.ч. Головою) НаглядовоТ ради Товариства на затверджених умовах.

п

t-

l

кlлькlсть голосlв Акцlон EPIB
якl нЕ БрАли учАстl в
голосувАннl
кlлькlсть голосIв АкцIонЕрlв

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ

нЕдlЙсними

18 378 473 голосiв lло складао '100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися
для участi у 3агальних зборах та е власниками
голосуючих з цього питання акцiй
0
0

п

п

0

W

0

Рiшення прийнято.
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747379
Увага! Бланк мiстить

ffiп
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Прийняте рiшення:
,1.
упоiноважити Голову Правлiння (керiвника виконавчого органу) Товариства або осо
що виконУе йогО обоЬ'язкИ пiдписатИ вiд iMeHi ТоваристВа цивiльнО-правовий догоф
членом (вт,ч. Головою) Наглядовоi ради Товариства на 3атверджених умовах.
Питання Nэl0 порядку денноrо 3аrальних зборiв:
Про припинення повйоважень Голови та членiв РевiзiйноТ KoMiciT Товариства.
Проект рiшення:
Припинити повноваження дiючих (на момент проведення цих позачергових загальl-,il
1.
зборiв Товариства) членiв (в тому числi голови) РевiзiйноТ KoMiciT Товариства
моменту прийнятгя цього рiшення.

пiдсчмки гол

ня

зА
проти

УТРИМАВСЯ

кlлькlсть голосlв АкцlонЕрlв
якl нЕ БрАли учАстl в

18 378 473 голосiв шо складае 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися
для участi у 3агальних зборах та е власниками
голосуючих з цього питання акцiй
0
0
0

голосувАннl
кlльксть голосlв АкцlонЕрlв

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ

0

нЕдlЙсними

Рiшення прийнято.
Прийняте рiшення:
Припинити повноваження дiючих (на момент проведення цих позачергових 3агальнl
зборiв Товариства) членiв (в тому числi голови) РевiзiйноТ KoMiciT Товариства,
моменту прийнятгя цього рiчlення.

1.

Jл

Питання Ne11 порядку денного 3агальних зборiв:
Про затвердження Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства.
|Jl

Проект рitшення:
1. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства, що додаеться
Визначити, що Принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства починаю
ноЕ
дiяти (набирають чинностi) з дня державнот реестрацiт Статуту Товариства в

2,

редакцiТ.

;с
ння:

зА

проти

УТРИМАВСЯ

кlлькlсть голосlв АкцIонЕр!в
якl нЕ БрАJIи учАстl в
голосувАннl
кlльксть голосIв АкцlонЕрlв

,18

473 голосiв lцо складае 100% вiд
-кiлькостi378голосiв
акцiонерiв, якi зарееструвалися

для участi у 3агальних зборах та о власниками
голосуючих з цього питання акцiй
0

0

0
0

l

Рiшення прийнято.

Прийняте рiчrення:
1
3атвердити Принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства, |ло додаеться.
2, Визначити, що Принципи (кодекс) корпоративного
управлiння Товариства починають
дiяти (набирають чинностi) 3 дня державнот реестрацiт Статугу Товариства в новiй
редакцiТ.

пьни)

'ва,

i

Питання Ne12 порядку денного Загальних зборiв:
Про затвердження новоТ редакцiТ Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рiшення:
1.
3атвердити нову редакцiю Положення про Наглядову раду Товариства, lло додаеться.
2.
Визначити, lло нова редакцiя Положення про Наглядову раду починао дiяти (набирае
чинностi) з дня державнот реестрацiт Статуту Товариства в новiй редакцiт,
мки

ння:
18 378 473 голосiв що скl]адае 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися
для участi у 3агальних зборах та е власниками
голосуючих з цього питання акцiй
0

зА
проти

УТРИМАВСЯ

,альну

ства,

кlлькlсть голосlв АкцlонЕрlв
якl нЕ БрАли учАстl в
голосувАннl
кlльк!сть голосlв Акц!онЕрlв
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ

нЕдlЙсними

0

0

0

Рiшення прийнято.

tOТЬСЯ.

{инаю

в

нов

Прийняте рiчlення:
,1.
3атвердити нову редакцiю Положення про Наглядову раду Товариства, |ло додаеться.
2.
Визначити, lло нова редакцiя Положення про Наглядову раду починае дiяти (набирао
чинностi) з дня державнот реестрацiт Статуту Товариства в новiй редакцiт.
Питання NeI3 порядку денного 3агальних зборiв:
Про затвердження новоТ редакцiТ Положення про 3аrальнi збори Товариства.

;l
иl

Проект рiшення:
1.
3атвердити нову редакцiю Положення про 3агальнi збори акцiонерiв Товариства, tцо
додаеться,
2.
ВИЗНаЧИти, що нова редакцiя Положення про 3агальнi збори акцiонерiв Товариства
ПОЧИНае дiяти (набирае чинностi) з дня державноТ реестрацiТ Статуту Товариства в
новiй редакцiТ.

-_l
]

rl
l

18 З78 473 голосiв що складае 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися

нмр

i*lT*1__J
Увага! Бланк мiстить багатосryпеневий захист вiд пiдроблення

r/A

щ

0
0

проти

УТРИМАВСЯ

ffiцlонЕрlв

якl нЕ БрАли учАстl в

0

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ

0

голосувАннl
t<lлькють голосlв АкцlонЕрIв
НЕДIЙСНИМИ
Рiшення прийнято.

Прийняте рiшення:
1. 3атвердити нову редакцiю Положення про 3агальнi збори акцiонерiв Товариства,

2,

ilя*яrr

(,Нй::^ilж"нI .т,];ъ:ý.","ffii;ж:;j.1,, ът:Ё?i

{

i-Ч

шж}i11:;нlУ"Ёi;н:?-1i[ffi#J","тllТПо""пiнняТовариства.

l

Проскт рiшення:

Г""l*Ённ*н,ж*tжпт*,Шjli"#ffi l':ffi ,.T#j*#ijн::-ri
Пiд

rолосування:

зА
проти

УТРИМАВСЯ

ffiАкцtонврlвв

0
0

якl нЕ БрАJlи учАстl

0

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ

0

голосувАннl
КПБкlстьТолосl в Акцlон EplB
нЕдlЙсними

Рiшення прийнято.
Прийняте рiшення:
Товариства, lло додаеться,
1, Затвердити нову редакцiю Положення про Правлiння
Товариства починае дiя,
Правлiння
про
Положення
2, Визначити, lцо нова редакцrя
(набираечинностi)здНядержавноТреестрацiтСтатУтУТовариствавновiЙредакцiТ.
Питання Nэl5 порядку денного 3агальних зборiв:
Про надання повноважень на вчинення значних правочинiв.
Проект рiшення NчI:
з 29 сiчня 2О21 року по 29 сiчня 2022 ро
1. Схвалити вчинення Товариством, в перiод(xaparcepoM)
яких е:
(включно) значних правочинiв, предметом

- одержання Товариством кредитiв/пvозик (прийняття грощових зобов'язань),
гарантiй.
акредитивiв таlабо одержання будь-яких iнших банкiвськи, продуо-iJirй;"';
банкiвських установах, в тому числi шляхом збiльшення суми таlабо
продовження
строку дiючих договорiв/угод;

-

передача майна (майнових прав) Товаристве, в заставу/iпотеку таlабо
Товариством iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. укладання
договорiв
поруки) Товариства таlабо забезпечення зобов'язань будь-яких TpeTix
осiб;
_ участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупiвель продукцiт, що виробляеться

Товариством;
укладеНня договОрiв кулiвлi-продажу, поставки, пiдряду продукцiТ (ToBapiB,
робiт,
послуг), що виробляеться Товариством.
При цьомУ гранична сукупне BapTicTb вищевказаних значних правочинiв
в тому числi
|цодО одержання Това,риством кредитiв/позик (прийнятгя грошових
зобов'язань),
гарантiй, акредитивiв таlабо одержання будь-яких iнцtих банкiвсЬкйпБодуrсiвlпо.пуrБ
банкiвських установах з yciMa можливимй змiнами та
доповненнями до них (в т.ч. до
вже укладених Товариством правочинiв) та передачi
майна (майнових прав)
товариства
заставу/iпотеку таlабо уйадення' iнших договорiв забезпечення
виконання зобов'язань (у т.ч. договорiв поруки) Товариств а таlабо
забезпечення
зобов'язаНь будь-якИх TpeTix осiб, З yciMa моййвиМи змiнами та
доповненнями
до них
(у. т
вже укладених Товариством) - не може перевищув ати 4 оо0 00о
J-. до
00 (чотириста
мiльйонiв гривень) гривень.
надати повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати та затверджувати
icToTHi
умови значних правочинiв на якi надана попередня згода в п.1 цього рiЙення.
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)тва
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Е
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l

зА
проти

УТРИМАВСЯ

кlлькlсть голосtв Акц!онЕрв

0
'18

0

378 473 голосiв що складае 100./. вh
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися
для участi у 3агальних зборах та е власниками
голосуючих з цьо|о питання акцiй

ЯКl НЕ БРАЛИ УЧАСТI В

0

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ
НЕДЙСНИМИ

0

голосувАннl
кlлькlGть голосlв АкцlонЕрlв

Проекг рiшення Ns1 не прийнято.

Проект рlшення Ne2:
Схвалити вчинення Товариством, в перiод з 29 сiчня 202'1
року по 29 сiчня 2022 року
(вtсlючно) значних правочинiв сторонами яких виступають baHKiBcbKi
установи в тому
числi предметом (харакгером) яких е:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийнятгя грошових зобов'язань),
гарантiй, акредитивiв таlабо одержання будь-яких iнших банкiвськиi
продукгiв/послуг в АТ <ПроКредит Банк1, АТ "Райффайзен Банку Дваль", Публiчне
акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Пiвденний", Акцiонерне,Ь""рrarrо
'.Кредi Агрiколь Банк", Акцiонерне товариство комерцiйний' банк ;'ПрЙватбанк'',
Акцiонерне товариство "мегабанк" та iнших банкiвських
установах, в тому числi
шляхом збiльшення суми таlабо продовження строку дiючих
договорiв/угод;

1.

;
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3.

передача майна (майнових прав) Товариства, в заставу/iпотеку таlабо
Товариством iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч.
поруки) Товариства таlабо забезпечення зобов'язань будь-яких TpeTix осiб;
Схвалити вчинення Товариством, в перiод з 29 сiчня 2021 року по 29 сiчня 2022
(вtсtючно) значних правочинiв предметом (харапером) яких е:
- участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупiвель продукцiТ, що ви
iншими Пiдприомствами таlабо Товариством,
укладення договорiв купiвлi-продажу, поставки, пiдряду продукцiТ (ToBapiB,
послуг), чlо виробляеться iншими пiдприемствами таlабо Товариством;
укладення договорiв купiвлi - продажу нерухомого майна, основних
матерiальних та нематерiальних акгивiв;
- надання поруки Товариства за будь-яких TpeTix осiб.
Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства:
- приймати рiшення про одержання Товариством кредитiв/позик (прий
грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв таlабо одержання будь-яких
банкiвських продуlсiв/послуг в АТ кПроКредит Банк>, АТ "Райффайзен
Аваль", Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Пiвденний", Акцiоне
товариство "Кредi Агрiколь Банк", Акцiонерне товариство комерцiйний
"Приватбанк", Акцiонерне товариство "Мегабанк" та iнших банкiвських установа
тому числi шляхом збiльшення суми таlабо продовження строку
договорiв/угод; визначати суму, строк, валюту, вiдсотки за договорами
позики, гарантii та договорами про надання iнших банкiвських послуг;
- приймати рiшення про передачу майна (майнових прав) Товариства,
заставу/iпотеку таlабо укладання Товариством iнших договорiв
виконання зобов'язань (в т.ч. договорiв поруки) Товариства таlабо забе
зобов'язань будь-яких TpeTix осiб, погоджувати вид, кiлькiсть та конкретний
майна, яке буде передане у заставу/iпотеку чи iнший спосiб забезпечення;
- приймати рiшення про вчинення правочинiв (укладення договорiв), предметом
е купiвля-продаж основних засобiв, якlло сума правочину (договору) перевищуе
000,00 грн.
Гранична сукупна BapTicTb значних правочинiв зазначених в цьому рiшеннi, в тому ч
щодо одержання Товариством кредитiв/позик (прийнятгя грошових зобов'я
гарантiй, акредитивiв таlабо одержання будь-яких iнших банкiвських
банкiвських установах з yciMa можливими змiнами та доповненнями до них (в т.ч.
вже укладених Товариством правочинiв) та передачi майна (майнових
Товариства в заставу/iпотеку таlабо укладення iнших договорiв забезпеч
виконання зобов'язань (у т.ч. договорiв поруки) Товариства таlабо
зобов'язань будь-яких TpeTix осiб, з yciMa можливими змiнами та доповненнями до H]l
(у т.ч. до вже укладених Товариством) - не може перевищувати 2 000 000 000 (дd
мiльярди) гривень.
Уповноважити Голову Правлiння Товариства:
- дiяти вiд iMeHi Товариства Bcix вiдносинах iз банками в межах, встановлених пп.1цього рiшення 3агальних зборiв акцiонерiв та вiдповiдно до рiшень Наглядовt
ради, прийнятих вiдповiдно до п,3 цього рitчення, без необхiдностi попередньог
таlабо наступного погодження iз 3агальними зборами учасникiв Товариства т
iншими органами Товариства iнших умов таких договорiв;
- на пiдписання зазначених у пп.1-4 цього рiч.lення правочинiв (договорiв), в межа
визначених рiшенням НаглядовоТ ради, з правом узгодження умов, не визначену
рiшенням НаглядовоТ ради, на власний розсуд;
- самостiйно визначати iншi умови за договорами кредиту, позики, гарантiТ, з
договорами про надання iнtлих банкiвських послуг та за договорами
не визначенi рiшеннями НаглядовоТ ради;
i
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забезпечення;

фiнансовими поручителями Товариства перед осrо.rr"

укласти та пiдписати вiд iMeHi Товариства будь-якi кредитнi договори та iнrлi
договорИ чи документи, необхiднi для отримання кредитiв вiдповiдно до пп.1-4
цього рiшення 3агальних зборiв акцiонерiв та рiшень, прийнятих Наглядовою

Робiт

асобil

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 iнlдих умовах.
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18 378 473 голосiв що складае 't00% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися
для участi у 3агальних зборах та е власниками
голосуючих з цього питання акцiй
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Прийняте рiшення:
1, Схвалити вчинення Товариством, в перiод з 29 сiчня 2021 року по 29 сiчня 2022 року
(вt<лючно) 3начниХ правочинiВ сторонамИ яких вистУпають банкiвськi
установи в iory
числi предметом (харапером) яких е:
- одержаннЯ Товариством кредитiв/позик (прийнятгя грошових зобов'язань),

гарантiй, акредитивiв таlабо одержання будь-яких iнших

lпп.1{
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Рiшення прийнято.

ffiil
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вiдповiднИх договорiв кредиту, ffiзики, гарЬнтiТ, зi договорами про надання
банкiвських послуг та за договорами
[Жl
при необхiдностi 3вертатися до будь-яких TpeTix осiб з клопотанням вистчпити ,lцчtri

2.

межа
ачени

банкiвсьlо.lх

продуlсiв/послуг в АТ кПроКредит Бенк>, АТ "Райффайзен Банку Аваль', Публiчне
акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Пiвденний", Акцiонерне товjриство
"Кредi Агрiколь Банк", Акцiонерне товариство комерцiйний банк 'Приваiбанк',
Акцiонерне товариство "Мегабанк" та iнtлих банкiвських установах, в тому числi
шляхоМ збiльшення суми таlабо продовження строку дiючих договорiв/угод;
- передача майна (майнових прав) Товариства, в заставу/iпотеку
таlабо укладання
Товариством iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язjнь (в т.ч.-договорiв
поруки) Товариства таlабо забезпечення зобов'язань будь-яких TpeTix осiб;
Схвалити вчинення Товариством, в перiод з 29 сiчня 202i року по ig сiчня 2022
року
(вtоючно) значних правочинiв предметом (xaparсгepoM) яких е:
участЬ у тендерах, конкурсах, торгах lлодо закупiвель продукцiТ, що виробляеться
iншими Пiдприемствами таlабо Товариством;
- укладення догоВорiв купiвЛi-продажу, поставки, пiдрядУ продукцiТ (ToBapiB, робiт,
послуг), tло ви робляеться iнlлими пiдприемствами таlабо Товариством
- укледення договорiв купiвлi - продажу нерухомого майна, основних засобiв
матерiальних та нематерiальних аlсивiв;
- надання поруки Товариства за будь-яких TpeTix осiб.
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Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства:

приймати рiшення про одерження Товариством кредитiв/позик (прий
грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв таlабо одержання будь-яких i
банкiвських продуlсгiв/послуг в АТ <ПроКредит Банк>>, АТ "Райффайзен Ба

4,

Аваль", Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк "ПiвденниЙ", Дкцiоне
п
товариство "Кредi Агрiколь Бан(', Акцiонерне товариство комерцiйний баr
п
"приватбанк", Акцiонерне товариство "мегабанк" та iнших банкiвських
установах,
томУ числi шляхоМ збiльшенНя сумИ таlабО продовження строку дi
п
договорiв/угод; визначати суму, строк, валюту, вiдсотки за договорами кре|
1
позики, гарантiт та договорами про надання iнtлих банкiвських послуг;
приймати рiшення про передачу майна (майнових прав) Товариства,
заставу/iпотеку таlабо укладання Товариством iнших договорiв
виконання зобов'язань (в т.ч. договорiв поруки) Товариства таlабо забез
зобов'язань будь-яких TpeTix осiб, погоджувати вид, кiлькiсть та конкретний
майна, яке буде передане у заставу/iпотеку чи iнший спосiб забезпечення;
- приймати рiшення про вчинення правочинiв (укладення договорiв), предметом я
е купiвля-продеж основних засобiв, якlло сума превочину (договору) перевищуо
000,00 грн.
гранична сукупна BapTicTb значних правочинiв зазначених в цьому рiшеннi, в тому
щодо одержання Товариством кредитiв/позик (прийнятгя грошових зобов'я;
гарантiй, акредитиВiв таlабо одержання будь-яких iнших банкiвських продукгiв/послуг
банкiвських установах з yciMa можливими змiнами та доповненнями до iих (в т.ч. д
вже укладених Товериством правочинiв) та передачi майна (майнових п
товариства
заставу/iпотеку таlабо укладення iнших договорiв забезпечt
виконання 3обов'я3ань (у т.ч. договорiв поруки) Товариства таlабо забезпече
зобов'язань будь-яких TpeTix осiб, з yciMa можливими змiнами та доповненнями до
(У Т.Ч. до вже укладених Товариством) - не може перевищувати 2 00о 0о0 000
мiльярди) гривень.
Уповноважити Голову Правлiння Товариства:
- дiяти вiд iMeHi Товариства Bcix вiдносинах iз банками в межах, встановлених пп.1
цього рiшення 3агальних зборiв акцiонерiв та вiдповiдно до рiшень Наг
ради, прийнятих вiдповiдно до п.3 цього рiшення, без необхiдностi поперr
2,
таlабО наступного погодження iз 3агальними зборами учасникiв Товариства т|
iншими органами Товариства iнtлих умов таких договорiв;
l
на пiдписання 3азначених у пп,1-4 цього рiшення правочинiв (договорiв), в межаr
визначених рiшенням Наглядовот ради, з правом узгодження умов, не визначенщ _!ф
рiшенням НаглядовоТ ради, на власний розсуд;
ЭП
самостiйно ви3начати iншi умови за договорами кредиту, позики, гарантiт, з
гlр,
договорами про надання iнших банкiвських послуг та за договорами забезпечення угI
не визначенi рiшеннями НаглядовоТ ради;
пiдготувати, пiдписати та подати у банки yci документи, необхiднi для уlиаденн
вiдповiдних договорiв кредиту, позики, гарантiТ, за договорами про надання iнши
банкiвських послуг та за договорами забезпечення;
кlл
при необхiдностi звертатися до будь-яких TpeTix осiб з клопотанням виступит якl
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ТП
укласти та пiдписати вiд iMeHi Товариства будь-якi кредитнi договори та iHu зд
договори чи документи, необхiднi для отримання кредитiв вiдповiдно до пп.1- нц
цього рiшення 3агальних зборiв акцiонерiв та рiшень, прийнятих Наглядово -й
майновими

поручителями Товариства перед
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Питання Ne16 порядку денного 3агальних зборiв:
про надання повноважень на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю.
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Проект рiчrення Ne1:
1.
Схвалити вчинення Товариством, в перiод з 29 сiчня 2021 року по 29 сiчня 2022
(вtиючно) правочинiв щодо вчинення яких е заiнтересованiсть, зокрема, алероку
не
виключно, якщо предметом (харапером) таких е:
- одержаннЯ ТовариствоМ кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань),
гарантiй, акредитивiв таlабо одержання будь-яких iнших банкiвськиi
продуlоiв/послуг в банкiвських установах, в тому числi чlляхом збiльшення суми
таlабо продовження строку дiючих
- передача майна (майнових прав) договорiв/угод|
Товариства, в заставу/iпотеку таlабо укладання
Товариством iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язjнь (в т,ч.-договорiв
поруки) ТоваристВа таlабо забезпечення зобов'язань будь-яких TpeTix осiб;
- укладення догоВорiв купiвЛi-продажу, поставки, пiдрядУ продукцiТ
(ToBapiB, робiт,
послуг), що виробляеться Товариством;
- укладення договорiв купiвлi-продажу рухомого та / або нерухомого майна.
При цьому гренична сукупна BapTicTb вищевказених значних правочинiв в тому числi
lлодо одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобовЬзань),
гарантiй, акредитивiв таlабо одержання будь-яких iнших банкiвських продукгiв/послуг Ъ
банкiвськИх установах з yciMa можливиМи змiнамИ та доповненнями до них (в т.ч.
до Ьже
укладених Товарист_вом правочинiв) та передачi майна (майнових прав) Товариства в
заставу/iпотеку таlабо укладення iнtлих договорiв забезпечення виконання зобов'язань
(у т.ч. договорiв поруки) Товариства таlабо забезпечення зобов'язань будь-яких TpeTix
осiб, з yciMa можливими змiнами та доповненнями до них (у т.ч. до Ь*е укладених
Товариством) - не може перевищувати 400 0оО 000 (чотириста мiльйонiв гривень)
гривень.

2.

надати повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати та затверджувати icToTHi
умови правочинiв iз заiнтересованiстю на якi надана попередня згода в п 1. цього
рiщення.
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клькlсть голосlв АкцlонЕрlв

18 378 473 голосiв що скледае 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися
для участi у 3агальних зборах та е власниками
голосуlочих з цього питання акцiй
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Проект рiшення Ne2:

Увзга! Бланк мiстить багатрqlуlrеневий захист вiд пiдроблення
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1.

Схвалити вчинення Товариством, протягом polry з дня набрання чинностi цим
правочинiВ iз заiнтересованiстю, сторонами яких виступають акцiонери Товариства
або афiлiйованi з ними особи, предметом яких е:
одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'

гарантiй, акредитивiв таlабо одержання будь-яких iнших

ПРОДУlСiВ/ПОСлУг в тому числi lлляхом збiльцlення суми

банкi

таlабо продовження

дiючих договорiв/угод;
передача майна (майнових прав) Товариства, в заставу/iпотеку таlабо
товариством iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. д
поруки) Товариства таiабо забезпечення зобов'язань будь-яких TpeTix осiб;
отримання у забезпечення майна (майнових прав) на користь Товариства
зобов'язаннями товариства), у виглядi застави/iпотеки таlабо уклада
товариством iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань на
товариства таiабо забезпечення зобов'язань, у яких Товариство
боржником;
участь у тендерах, конкурсах, торгах lлодо закупiвель продукцiт, що виробл
iншими пiдприемствами таlабо Товариством
укладення договорiв купiвлi-прода)try, поставки продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг),
ви робляеться iH ши ми пiдприемствам и таlабо Товариством
укладення договорiв купiвлi - продажу нерухомого майна, основних
матерiальних та нематерiальних аtсивiв;
надання поруки Товариством або отримання поруки на користь Товариства
зобов'язаннями Товариства)
договорiв уступлення прав вимоги, фаrсоринry, оренди, лiзингу, страхування;
;

;

;

будь-яких iнших правочинiв за участю Товариства, якi можуть вчиlтовариством у ходi поточнот господарськот дiяльностi, за якими акцiонер

2,

3.

4.

афiлiйована з ним особа виступае будь-якою iз cTopiH.
ГРанИчна сукупна BapTicTb правочинiв зазначених в п. 1 цього рiшення, в тому ч
yciMa можливими змiнами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладе
Товариством правочинiв) - не може перевищувати 2 000 000 000 (два Mi
гривень.
НаДаТИ повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати та затверджувати
УМОВИ ПРавочинiв iз заiнтересованiстю, на якi надана попередня згода в п 1.
рiшення.
У РаЗi, якщо Bci члени НаглядовоТ ради мають ознаки заiнтересованостi
ПРаВОчинiв Вказаних в п.'1. цього рiшення, - Голова Правлiння самостiйно визначае
погоджуо icToTHi умови таких правочинiв.
I-{e рiшення вступае в дiю пiсля реестрацiТ новоТ редакцiТ Статугу Товариства.
18 378 473 голосiв що складае 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися
для участi у 3агальних зборах та е власниками
3 цього питання

кlлькlсть голосlв АкцlонЕрlв
якl нЕ БрАли учАстl в

2,

3.

4.
Пи,

Пр,
Пр,
1.

голосувАннl
кlльксть голосlв АкцlонЕрlв

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ

нЕдlЙсними

L

Рiшення прийняте,

Прийняте рiшення:
1, Схвалити вчинення Товариством, протягом року з дня набрання чинностi
цим рiшенням
сторонами яких виступають акцiонери товариств а та"|

:Р:':gll:j?ilТ"Р:СОВаНiСТЮ,

гарантiй, акредитивiв таlабо одержання будь-яких iнtдих

_
-

йъ;;';

продуlоiв/послуг в тому числi tдляхом збiльцtенrя с'уйи таlабо
продовження строку
дiючих договорiв/угод;
передача 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
TpeTii ociO;
отримання
забезпечення майна (майнових прав)
*oprci, iorrp".rBa (за
зобов'язаннями товариства),
"а
виглядi застьви7iпотекй
таlабо
ТовариствоМ iн,шllХ договорiВ зЬбезпечеr"" ,r*о"ання зобов'язань укладання
на користь
товариства таlабо забезпечення зобов'язань,
яких Товариство виступае
у
боржником;
участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупiвель продукцiт, що виробляеться
iнtлими пiдприемствами таlабо Товариством;
укладення договорiв купiвлi-продажу, поставки продукцiТ (ToBapiB,
послуг), а,
-----,J,/,
що
виробляеться iнtлими пiдприемствамита/абоТоЁаЁЙством;,робiт,

у

у

- надання

поруки Товариством або отримання поруки на користь Товариства
(за
зобов'язаннями Товариства);
ч9тчплення прав вимоги, фапорингу,
оренди, лiзинry, страхування;
'y*".io 'iЬiЪ;;H.,"""lj''йfiil""J,L}
д::?.:рll
_
лrrпL
arrrrl,
бУДЬ-ЯКИХ'
iнщих праЬочинiв
ятися
Товариством у ходi поточноТ господарськоТ
дiяльностi, за якими акцiонер або
афiлiйована з ним особа виступае будь-ькою iз-сторiн.
Гранична сукупна BapTicTb правочинiв зЬjначених в п. 1
цього рiшення, в тому числi з
yciMa можливими змiнами та доповненнями
них (в т.ч. до вже укладених
до
ТоваристВом правочинiв) - не може перевищув ати 2 оо0
00О О00 (два мiльярди)

--

_
2,
3,

_
4,

."

гривень.

Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати
та затверджувати icToTHi
умови правочинiв iз заiнтересованiстю, на якi надана попередня згода в п '1. цього
рiшення.
у разi, якlцо Bci члени Наглядовот ради мають ознаки заiнтересованостi tцодо
правочинiв вказаних в п.1. цього рiшення, - Голова Правлiння
самостiйно визначае та
погоджуе icToTHi умови таких правочинiв.
l-{e рiшення вступае в дiю пiсля
реестрацiТ новоТ редакцiТ Статуту Товариства.

Питання Ne17 порядку денного 3агальних зборiв:
Про обрання Голови Правлiння Товариства.

Проекг рiшення:
1. Обрати Головою Правлiння Товариства строком на один

2,

piK Шараева Олександра
Леонiдовича.
Уповноважити Голову 3агальних зборiв Товариства Ковбуза Андрiя
Васильовича на
пiдписання контракту з новообраним ГоловЬю Правлiння ШаБЬевим
Олександром
Леонiдовичем.
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УТРИМАВСЯ

кlлькlсть голосlв АкцIонЕр!в
якl нЕ БрАJlи учАст! в
голосувАннl
кIл bкlcтb голосlв АкцlонЕр!в

v
378 473 голосiв цlо складае 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися
для участi у 3агальних зборах та о власниками
голосчючих з цього питання акцiй
0
0
'18

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ

нЕдlЙсними

0

0

Рiшення прийнято.

Прийняте рiшення:
1, Обрати Головою Правлiння Товариства строком на один

2,

piK Шараева О
Леонiдовича,
Уповноважити Голову 3агальних зборiв Товариства Ковбуза Андрiя Васильовича
пiдписання контракту з новообраним Головою Правлiння Шараевим Олександро'*
Леонiдовичем,

Питання Nc't8 порядку денного 3аrальних зборiв:
Про змiну основного виду дiяльностi Товариства та визначення iнlлих видiв дiяльнос

Товариства

Проеп рiчlення:
1.

2.

3мiнити основний вид дiяльностi Товариства (18.12 ,Щрукування iншоТ продукцiТ) та
визначити новий основний вид економiчноТ дiяльностi Товариства: 17,12. Виробництвэ
паперу та картону.
Визначити iншими видами дiяльностi Товариства наступнi види економiчноТ дiяльностi
17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперовоТ та картонноТ тари;
17 .22 Виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та caHiTapHoгiгiенiчного призначення;
17

.2З Виробництво паперових канцелярських виробiв;

17.29 Виробництво iнших виробiв з паперу та картону;

8.12,Щрукування iнtлоТ продукцiТ;
18.13 Виготовлення друкерських форм i надання iнших полiграфiчних послуг;
18.,14 Брочlурувально-палiтурна дiяльнiсть i надання пов'язаних iз нею послуг;
22.21Виробництво 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.y.;
28.95 Виробництво машин i устатковання для виготовлення паперу та картону;
28.99 Виробництво iнших машин iустатковання спецiального призначення, H.B,i,y.;
33.,12 Ремонт i технiчне обслуговувення машин i устатковання промислового
призначення;
33. 1 4 Ремонт i технiчне обслуговування елепричного устатковання;
33.20 Установлення та монтаж машин i устатковання,
35.30 Постачання гарячоТ пари, гарячоТ води та кондицiйованого повiтря;
38.'1 1 3бирання безпечних вiдходiв;
38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв;
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель;
1
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суднами та лiтаками;
_46. 1 9 liяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарам v, L_,, э.. .,. 2:_: :-., u :
,
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продукrам/ хаэ-..эа--: -:-::",,, -;
тютюновими виробами;
46.49 оптова торгiвля iншими товарами господарсьКсГС :Э,'З_э-э--=
46.71оптова торгiвля твердим' рiдким' газоподiбнИМ Пз;-/ЭЭi,' -]: j-.''L" "
продукгами;
46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продукгами;
46.76 Оптова торгiвля iншими промiжними продуктами;
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
47.19lншi види роздрiбноТ торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах.
47,99 lншi види роздрiбно'i торгiвлi поза магазинами;
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;
52.'1 0 Складське господарство;
52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту;
52.24 Транспортне оброблення вантажiв;
52.29lнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту;
53.20 lнша поштова та кур'ерська дiяльнiсть;
58.19 lншi види видавничоТ дiяльностi;
68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухоМоГО
маЙна;

74.10 Спецiалiзована дiяльнiсть iз дизайну;
77.11 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;
77.39 Надання в оренду iнших машин, устатковання та ToBapiB, H.B.i.y,;
77.4о Лiзинг iнтелекгуальноТ власностi та подiбних продукгiв, 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 виконавчого органу) Товариства або особу,
що виконуе його обов'язки (з правом передоручення iншим особам) у порядку,
встановленому чинним законодавством УкраТни, здiйснити державну реестрацiю змiн
дО видiВ дiяльностi Товариства, якi мiстяться в единому державному peecTpi
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприомцiв та громадських формувань.

пi
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18 378 473 голосiв lло складае 100% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися
для участi у 3агальних зборах та е власниками
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ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ

ими

Рiшення прийнято.

Прийняте рiшення:
1. Змiнити основний вид дiяльностi Товариства (18.12 ,Щрукування iншоТ продукцiТ)
визначити новий основний вид економiчноТ дiяльностi Товариства: 17.12.
паперу та картону.
2.
Визначити iншими видами дiяльностi Товариства наступнi види економiчноТ дiяльностi
17,21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперовоТ та картонноТ тари;
17 .22 Виробництво паперових виробiв господарсько-побрового та caHiTapHo-

гiгiенiчного призначення;
17 .23 Виробництво паперових канцелярських виробiв;
1Т.29 Виробництво iнlлих виробiв з паперу та картону;
1 8. 12,Щрукування iншоТ продукцiТ;
18.13 Виготовлення друкарських форм iнадання iнtлих полiграфiчних послуг;
18,14 Брошурувально-палiтурна дiяльнiсть i надання пов'язаних iз нею послуг;
22,21Виробництво плит, листiв, труб i профiлiв iз пластмас;
22,29 Виробництво iнtлих виробiв iз пластмас;
28.29 Виробництво iнших машин i устатковання загального призначення, H.B.i.y.;
28.95 Виробництво маtlJин i устатковання мя виготовлення паперу та картону;
28,99 Виробництво iнtлих маtлин iустатковання спецiального призначення, H.B.i.y.
З3,12 Ремонт i технiчне обслуговування мащин i устатковання промислового
призначення;
33.14 Ремонт i технiчне обслуговування елекгричного устатковання;
33.20 Установлення та монтаж машин i устатковання;
35.30 Постачання гарячоТ пари, гарячоТ води та кондицiйованого повiтря;
38,1 1 3бирання безпечних вiдходiв;
38,32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв;
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель;
46.12,Щiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та
промисловими хiмiчними речовинами;
46.14 fliяльнiсть посередникiв у торгiвлi мацlинами, промисловим устаткованням,
суднами та лiтаками;
46.19 fliяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуlfiами харчування, напоями та
тютюновими виробами;
46.49 Оптова торгiвля iншими товарами господерського призначення;
46.71Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними
продукrами;
46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продукгами;
46.76 Оптова торгiвля iнцlими промiжними проду]fiами;
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
47.19lншi види роздрiбноТ торгiвлi в неспецiалiзованих мегазинах;
47.99 lншi види роздрiбноТ торгiвлi поза магазинами;
49,41 Вантажний автомобiльний транспорт;
52. 1 0 Складське господарство;
52,21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту;
52,24 Транспортне оброблення вантажiв;
52,29lнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту;
53.20 lнша поtлтова та кур'ерська дiяльнiсть;
58,19 lнrшi види видавничоТ дiяльностi;
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68.'t0 Купiвля та продаж власнсiYо нерухомого майна;
68._20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухоного
майна;
74,10 Спецiалiзована дiяльнiсть iз дизайну;
77,11 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;
77.39 НаданнЯ в оренду iнщих машин, устатковання та ToBapiB, H.B.i.y.;
77 .40 Лiзинг iнтелепуальноТ власностi та подiбних продуrсiв, KpiM TBbpiB,
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 виконавчоiо органу) Товариства або особу,
що виконуе його обов'язки (з правом передоручення iншим особам) у порядку,
встановленому чинним законодавством УкраТни, здiйснити державну реестрацiю змiн

дО видiВ дiяльностi Товариства, якi мiстятьсЯ в единому державному
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань.

Голова позачергових 3агальних зборiв

peecTpi

Публiчного акцiонерного товариства

<<Роганська картонна фабрика>

Gекретар позечергових 3агальних зборiв акцiонер!в

iчного акцiонерного

товариства <<Роганська картонна фабрика>.

Ковбуз Я.В.

Ц4tет*.Жидачiв, Львiвська область, Укра
восьме лютого двi тисячi двадцять
першого року.
Я, Петрiнець У. П., приваТний HoTapiyc ЖидаЧiвського районного нотарiального округу
Львiвськоi областi, засвiдчую справжнiсть пiдписiв
УЗ АНДРIЯ ВАСИЛЬОВИЧА та
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