ПРОТОКОЛ № 24
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
(надалі - Збори; Загальні Збори)
м. Вінниця
25.04.2019

Повне найменування акціонерного
товариства:
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:
Дата проведення голосування на Загальних
зборах
Місце проведення Загальних зборів

1
1

Загальна кількість голосуючих акцій з питання
порядку денного (кворум)
Питання порядку денного
винесене на голосування:

Проект рішення № 2 з
цього питання:

Номер бюлетеня, яким
проводилось голосування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
00130694
25.04.2019 року

ТОВАРИСТВО

Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд.
2,
приміщення
актового
залу
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
3 026 705 голосів (100%)

І1
1

N920. Затвердження
умов
договорів
(цивільноправових або трудових), що укладатимуться з
Головою та членами Наглядової ради Товариства;
встановлення розміру їх винагороди; обрання особи,
яка уповноважується на підписання договорів з
Головою та членами Наглядової ради Товариства.
20.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з
Головою Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
20.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з
членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
20.3.
Уповноважити
Генерального
директора
ПАТ
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
підписати
від
імені
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами
Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
20.2

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання
порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«ЗА»

0

0,0000

«ПРОТИ»

7 513

0,2482

«УТРИМАЛИСЬ»

3 018 233

99,7201

При цьому лічильною комісією було встановлено, що ;

1
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
Не враховувались під час підрахунку голосів за
бюлетенями, визнаними недійсними

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

959

0,0317

0

0,0000

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування,
приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцій.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДРУГОМУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем
№20.2), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

