
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1 

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» 

 
Дата проведення загальних зборів: Сьоме вересня дві тисячі вісімнадцятого року 

Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, 
адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань 

Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв. 

 

За рішенням Наглядової ради Товариства від 25.07.2018р. функції Тимчасової Лічильної комісії, яка 

здійснює підрахунок голосів на загальних зборах до моменту обрання лічильної комісії рішенням загальних 

зборів, здійснює Реєстраційна комісія. 

 

Голосування проводилось бюлетенем № 1 
 

Питання порядку денного, що винесене на голосування: 

Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів Товариства. 

 

Проект рішення щодо питання порядку денного: 

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: 

Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна 

Член комісії – Репетило Марина Сергіївна 

Член комісії – Голубєв Ростислав Едуардович 

 

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100% 

Кількість голосів, що беруть участь у голосування 9 646 146 100% 

Голосувало «За» 9 646 146 100% 

Голосувало «Проти» 0 0% 

Голосувало «Утримався» 0 0% 

Не брали участь у голосуванні 0 0% 

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 0% 

 

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості 

 

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: 

Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна 

Член комісії – Репетило Марина Сергіївна 

Член комісії – Голубєв Ростислав Едуардович 

 

 

 

 

Голова Тимчасової Лічильної комісії Бойко Н.М. 

 

 

Член Тимчасової Лічильної комісії Коваль О.О. 

 

 

Член Тимчасової Лічильної комісії Голубєв Р.Е. 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2 

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» 

 
Дата проведення загальних зборів: Сьоме вересня дві тисячі вісімнадцятого року 

Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, 
адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань 

Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв. 

 

Голосування проводилось бюлетенем № 2 
Питання порядку денного, що винесене на голосування: 

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства. 

 

Проект рішення щодо питання порядку денного: 
Затвердити наступний порядок проведення Зборів та прийняття рішень: 

- основна доповідь з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин; 

- питання, обговорення – до 5 хвилин; 

Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Зборів. 

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форма, текст та спосіб засвідчення яких  

затверджені рішенням Наглядової ради Товариства. 

Одна голосуюча акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного з питань порядку 

денного, винесених на голосування на загальних зборах. 

З питань № 3 та № 4 проекту порядку денного рішення приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. По всім іншим питанням порядку денного загальних 

зборів (проектів рішень з цих питань), рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (50%+1 голос), які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 

Загальні збори проводити без перерви. Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати. 

 

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100% 

Кількість голосів, що беруть участь у голосування 9 646 146 100% 

Голосувало «За» 9 646 146 100% 

Голосувало «Проти» 0 0% 

Голосувало «Утримався» 0 0% 

Не брали участь у голосуванні 0 0% 

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 0% 

 

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості 

 

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення Зборів та прийняття рішень: 

- основна доповідь з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин; 

- питання, обговорення – до 5 хвилин; 

Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Зборів. 

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форма, текст та спосіб засвідчення 

яких  затверджені рішенням Наглядової ради Товариства. 

Одна голосуюча акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного з питань порядку 

денного, винесених на голосування на загальних зборах. 

З питань № 3 та № 4 проекту порядку денного рішення приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. По всім іншим питанням 

порядку денного загальних зборів (проектів рішень з цих питань), рішення приймаються простою більшістю 

голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій. 

Загальні збори проводити без перерви. Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати. 

 

Голова Лічильної комісії Бойко Н.М. 

 

Член Лічильної комісії Репетило М.С. 

 

Член Лічильної комісії Голубєв Р.Е. 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 3 

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» 

 
Дата проведення загальних зборів: Сьоме вересня дві тисячі вісімнадцятого року 

Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, 
адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань 

Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв. 

 

Голосування проводилось бюлетенем № 3 
 

Питання порядку денного, що винесене на голосування: 

Про припинення Товариства шляхом його реорганізації (перетворення) у товариство з обмеженою 

відповідальністю. 

 

Проект рішення щодо питання порядку денного: 

Припинити Товариство шляхом його реорганізації (перетворення) у товариство з обмеженою 

відповідальністю. 

 

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100% 

Кількість голосів, що беруть участь у голосування 9 646 146 100% 

Голосувало «За» 9 646 146 100% 

Голосувало «Проти» 0 0% 

Голосувало «Утримався» 0 0% 

Не брали участь у голосуванні 0 0% 

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 0% 

 

Для прийняття рішення необхідно: 3/4  голосів від зареєстрованої кількості 

 

Прийняте рішення: Припинити Товариство шляхом його реорганізації (перетворення) у товариство з 

обмеженою відповідальністю. 

 

 

 

 

Голова Лічильної комісії Бойко Н.М. 

 

 

Член Лічильної комісії Репетило М.С. 

 

 

Член Лічильної комісії Голубєв Р.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 4 

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» 

 
Дата проведення загальних зборів: Сьоме вересня дві тисячі вісімнадцятого року 

Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, 
адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань 

Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв. 

 

Голосування проводилось бюлетенем № 4 
 

Питання порядку денного, що винесене на голосування: 

Обрання голови та членів комісії з припинення (реорганізації) Товариства. 

 

Проект рішення щодо питання порядку денного: 

Обрати комісію з припинення (реорганізації) Товариства в наступному складі: 

Голова комісії з припинення – Сьомін Ігор Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 2732808739); 

Член комісії з припинення – Самчик Людмила Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 2584906165); 

Член комісії з припинення – Коваль Олексій Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (3090023231). 

 

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100% 

Кількість голосів, що беруть участь у голосування 9 646 146 100% 

Голосувало «За» 9 646 146 100% 

Голосувало «Проти» 0 0% 

Голосувало «Утримався» 0 0% 

Не брали участь у голосуванні 0 0% 

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 0% 

 

Для прийняття рішення необхідно: 3/4 голосів від зареєстрованої кількості 

 

Прийняте рішення: Обрати комісію з припинення (реорганізації) Товариства в наступному складі: 

Голова комісії з припинення – Сьомін Ігор Михайлович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2732808739); 

Член комісії з припинення – Самчик Людмила Василівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2584906165); 

Член комісії з припинення – Коваль Олексій Олександрович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (3090023231) 

 

 

 

 

Голова Лічильної комісії Бойко Н.М. 

 

 

Член Лічильної комісії Репетило М.С. 

 

 

Член Лічильної комісії Голубєв Р.Е. 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 5 

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» 

 
Дата проведення загальних зборів: Сьоме вересня дві тисячі вісімнадцятого року 

Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, 
адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань 

Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв. 

 

Голосування проводилось бюлетенем № 5 
 

Питання порядку денного, що винесене на голосування: 

Затвердження плану реорганізації (перетворення), визначення порядку та умов реорганізації. 

 

Проект рішення щодо питання порядку денного: 

Затвердити запропонований порядок та умови реорганізації (план перетворення) Товариства (додається). 

 

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100% 

Кількість голосів, що беруть участь у голосування 9 646 146  100% 

Голосувало «За» 9 646 146  100% 

Голосувало «Проти» 0 0% 

Голосувало «Утримався» 0 0% 

Не брали участь у голосуванні 0 0% 

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 0% 

 

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості 

 

Прийняте рішення: Затвердити запропонований порядок та умови реорганізації (план перетворення) 

Товариства (додається). 

 

 

 

 

 

 

Голова Лічильної комісії Бойко Н.М. 

 

 

Член Лічильної комісії Репетило М.С. 

 

 

Член Лічильної комісії Голубєв Р.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 6 

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» 

 
Дата проведення загальних зборів: Сьоме вересня дві тисячі вісімнадцятого року 

Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, 
адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань 

Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв. 

 

Голосування проводилось бюлетенем № 6 
 

Питання порядку денного, що винесене на голосування: 

Затвердження порядку та умов обміну акцій акціонерного товариства на частки у статутному капіталі 

товариства, що створюється. 

 

Проект рішення щодо питання порядку денного: 

Затвердити запропонований порядок та умови обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі 

товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення (додається). 

 

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100% 

Кількість голосів, що беруть участь у голосування 9 646 146 100% 

Голосувало «За» 9 646 146 100% 

Голосувало «Проти» 0 0% 

Голосувало «Утримався» 0 0% 

Не брали участь у голосуванні 0 0% 

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 0% 

 

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості 

 

Прийняте рішення: Затвердити запропонований порядок та умови обміну акцій Товариства на частки у 

статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення 

(додається). 

 

 

 

 

 

 

Голова Лічильної комісії Бойко Н.М. 

 

 

Член Лічильної комісії Репетило М.С. 

 

 

Член Лічильної комісії Голубєв Р.Е. 

 

 

 

 

 

 

 


