
 VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
Вид загальних зборів чергові позачергові 
 X 
Дата проведення 28.04.2015 
Кворум зборів, % 83,87 
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:  
 
1.Прийняття рішень з питань  порядку  проведення,  обрання  Лічильної комісії, Голови та  
Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.  
2.Розгляд звіту Правління про результати діяльності   Товариства у 2014 році та прийняття  
рішення за наслідками розгляду цього  звіту. 
3.  Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2014 році та прийняття 
 рішення за наслідками розгляду цього  звіту. 
4. Затвердження  річного звіту  Товариства  за 2014 рік. 
5.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово- 
господарської діяльності Товариства у 2014 році. 
6. Відкликання та обрання Ревізора Товариства. 
7.Прийняття рішення про схвалення  значних правочинів та про попереднє схвалення  значних  
правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати  
прийняття такого рішення.   
8.Відкликання членів Наглядової Ради Товариства. 
9.Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства. 
10.Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 

 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:  
Голова Наглядової ради.  

 
Результати розгляду питань порядку денного: 
Усі питання порядку денного розглянуті і прийняті відповідні рішення, а саме: 
1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Григорович Л.В.,  Секретарем  Загальних  

зборів акціонерів Білошапку Т.В. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в особі   

Голови лічильної комісії Бондаренко М.В. 

2. Визнати діяльність Правління за 2014 рік  задовільною. 
3. Визнати діяльність Наглядової ради за 2014 рік задовільною. 
4. Затвердити висновок Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності  
Товариства за 2014 рік. 
5. Затвердити висновок Ревізора та річний звіт товариства за 2014 рік. 
6.Дивіденди за результатами 2014 року не нараховувати  у зв’язку зі збитковою роботою.  
7. Питання відкликання та обрання  Ревізора Товариства не розглядати.  
8.Прийняти рішення про схвалення  значних правочинів та про попереднє схвалення  значних  
правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати  
прийняття такого рішення. 
8.Відкликати  членів Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням строку дії  
повноважень: Григорович Ларису Володимирівну, Гапіченка Володимира  Кузьмича, Зуєвич  
Марію Василівну. 
9.Визначити  кількісний склад Наглядової Ради Товариства у складі 3-х осіб. 
10. Обрати  членами Наглядової Ради Товариства строком на 3 роки: Григорович Ларису  
Володимирівну, Гринченка Ігора Олеговича, Зуєвич Марію Василівну.  
         Примітки. В цей же день обрано Головою Наглядової ради Товариства Григорович  
Ларису Володимирівну (Протокол  Наглядової ради ПрАТ „БУДТРАНС” №28/04-15 від  
28.04.2015 р.). 


