
VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
 X 
Дата проведення 21.04.2017 
Кворум зборів, % 99,9977 
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:  
1.Обрання  Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.  
2.Обрання   Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.  
3.Розгляд звіту Правління про результати діяльності   Товариства у 2016 році та прийняття  
рішення за наслідками розгляду цього  звіту.  
4.Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2016 році та прийняття рішення за  
наслідками розгляду цього  звіту. 
5.Звіт та затвердження висновку Ревізора  Товариства.  
6.Затвердження  річного звіту  Товариства  за 2016 рік. 
7.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово- 
господарської діяльності Товариства за  2016 рік. 
8.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення  значних правочинів, які можуть 
 вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із  
зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

 
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 Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в особі   
Голови лічильної комісії Гаращук Т.П.  
2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Григорович Л.В.,  Секретарем  Загальних  
зборів акціонерів Білошапку Т.В.  
3.Затвердити звіт  Правління про результати діяльності товариства у 2016 році та визнати роботу 
 Правління Товариства  за 2016 рік задовільною.  
4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та визнати роботу Наглядової ради  
Товариства  за 2016 рік задовільною.  
5. Затвердити звіт та висновок Ревізора  про фінансово-господарську діяльність Товариства за  
2015 рік;   визнати роботу Ревізора за 2016 рік задовільною. 
6. Затвердити  річний звіт Товариства за 2016 рік.   
7.Дивіденди за результатами 2016 року не нараховувати.  
8. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення  значних правочинів, серед яких 
  будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини фінансово-господарського 
 характеру відповідно до предмету діяльності за Статутом товариства, які можуть вчинятися  
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, з  граничною  
сукупною  вартістю   до 10000 тис. грн.  


