ПРОТОКОЛ № 6
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
(надалі - Збори; Загальні Збори)
м. Вінниця
03.09.2019
Повне найменування акціонерного
товариства:
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:
Дата проведення голосування на Загальних
зборах
Місце проведення Загальних зборів

АКЦІОНЕРНЕ
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
00130694
03.09.2019 року

Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд.
2,
приміщення
актового
залу
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Загальна кількість голосуючих акцій з питання
_________порядку денного (кворум)_________
Питання порядку денного
винесене на голосування:
Проект рішення з цього
питання:

ТОВАРИСТВО

З 051 753 голосів (100%)

№7. Про розподіл прибутку А Т «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
за минулий період (2018 рік).
7.1. Чистий прибуток у розмірі 81 403 408,94 грн.
(вісімдесят один мільйон чотириста три тисячі чотириста вісім
гривень 11 копійок), отриманий АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у
2018 році направити на виплату дивідендів власникам простих
іменних акцій Товариства. Здійснити виплату чистого прибутку
Товариства отриманого протягом 2018 року власникам простих
іменних акцій Товариства у строк, що не перевищує 6 (шість)
місяців 3 дня прийняття цими загальними зборами акціонерів
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» рішення про виплату дивідендів.

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

1

При

Кількість голосів

Відсоток від кворуму 1

«ЗА»

797 425

25,1300

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

2 243 828

73,5259

ц ь о м у л іч и л ь н о ю к о м іс іє ю

було встановлено, що :

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

10 500

0,3441

0

0,0000

«!

Не враховувались під час підрахунку голосів за
бюлетенями, визнаними недійсними

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується 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 СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА
ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №7), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.
Підписи членів Лічильної комісії:
1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

'/ Новоторов О.Л. І

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

І Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

І Овденко Г.В. І

