
протокол ль 1

рiчних загальних зборiв акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

(НIЖИНСЪКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА>

.'27" квiтня 2018 р. м. Нiжин, Чернiгiвська область, вул. Липiврiзька, 53о КабiНеТ

бухгалтерii на 2 поверсi, початок об 09 год. 00 хв.

Вiдкривас рiчнi зага_тlьнi збори Голова Наглядовоi рали Публiчного акцiОнеРНОГО

товариства <<Нiжинська меблева фабрика>> Береговий,Щмитро Костянтинович.

Шановнi панове акцiонери!
У вiдповiдностi з вимогами Закону Украiни кПро акцiонернi товариства>>

Наглядова рада товариства прийняла рiшення про проведення рiчних загальних збоРiв
акцiонерiв Товариства i призначило Реестрачiйну комiсiю на чолi з Купор Л.П. ЗгiДно з

зilконодавством Украiни Реестрацiйна комiсiя провела реестрацiю прибулих на рiчнi
загальнi збори акцiонерiв.

Слово для оголошення надаеться Головi Реестрачiйноi KoMicii Кулор Л.П.
Голова РеестрацiйноТ KoMiciT: Панове акцiонери! На 24 годину 23.04.2018 р. в

перелiку акцiонерiв, якi маlоть rrpzвo на r{асть у загальних зборах заресстровано 403

акчiонери. Загальна кiлькiсть акцiй станом на час проведення рiчних зzlгulльних зборiв
акцiонерiв становить 1 864 600 (один мiльйон BiciMcoT шiстдесят чотири тисячi шiстсот)
шту(. Зага;rьна кiлькiсть голосуюtIих акцiй, якi маоть право голосу станом на чаС

проведення рiчних загальних зборiв aKuioHepiB становить 1452492 (один мiльйОн
чотириста п'ятдесят двi тисячi чотириста дев'яносто двi) штук.

Станом на час, зазначений у повiдомленнi про скликанЕя зборiв, а саN,lе 09 год, 00
хв., в реестрацiйнiй KoMicii зарееструваJIося 3 (три) акцiонера iз загальним числом 1340010
(один мiльйон триста сорок тисяч десять) голосуютмх акцiй Товариств?, Що скЛаДае

92,2559З0 О/о вiд загальноi кiлъкостi голосуючих акцiй Товариства.

Кворум для проводення зборiв досягнуто, збори е правомочними i ми масмо праВо

вiдкрити збори.
На зборах також присутнi: Iшени НаглядовоТ рали ПАТ кНiжинська меблева

фабрикa> Береговий Щ.К., Шавро К.В., HiKiTKo I.A, ,Щиректор ПАТ кНiжинська меблева

фабрика> Стрiлко В.М., реестрачiйна комiсiя (обршо рiшенням Наглядовоi рали ВiЛ

16.03.2018 р.) - Купор Л.П., Газнюк М.В., Стрiлко О.В., фiзичнi особи (кандидати в
лiчильну комiсiю) - Стрiлко Т.О., Малавський Л.Б., Совцов В.В.

Панове акцiонери! Наглядовою радою прийнято рiшення про проведеЕня рiчниХ
загальних зборiв акцiонерiв Товариства та внесена rrропозицiя про включення до поряДКУ

денного наступних питань:
ПОРЯДОК.ЩЕННИЙ:

1. Обрання членiв лiчильноi KoMicii, вкJIючаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв. Затвердження реГлаNIеНТУ

загальних зборiв акцiонерiв
3. Звiт .щиректора Товариства про результати фiнансово-господарськоi дiяльностl за

2017 piK. Затвердження заходiв за результатаNIи розгjIяду та прийняття рiшення за

наслiдкалли розгляду звiту .Щиректора.
4, Звiт Наглядовот ради Товариства за2017 pik. Затверлження заходiв за результатами

розгляду та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядовоi рали.
5. Затвердження рiчного звiту фiчноi фiнансовоi звiтностi) Товариства за 2017 piK.

6. Затвердження звiry про винагороду членiв НаглядовоТ Ради за 201 7 piK.

7 . Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 201 8 piK.

8. Розподiл прибугку i збиткiв Товариства за 201 7 piK.
9. ЗмiнатипуТовариства.



J lllHa найменl,вання Товариства.
. Знесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в

. ,, :е:акцii.
- ]рО \,повноваЖення особи на пiдписання Статуту в новiй редакцiТ та вчинення дiй,
: 1j:HIiX З ДеРЖаВНОЮ РееСТРаUiеЮ.
: _lэО внесеннЯ змiн та доповненЬ до полоЖень ТоваРиства <ПрО Зага-пьнi збори

- _ _.,з:iвl>. кПро Наглядову РаДУ), <Про.Щиректора>, кПро винагороду членiв наглядовоi

: _- Про винаГородУ,Щиректора)) шляхоМ затвердження iх в новiй редакцii.
-_..-_1,1.-lення про проведення зборiв було надруковано 27 березня 2018 р.у ]\Ъ

. - _ r . ] ,Бюлетень.Вiдомостi Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку".

_ ..*_-l,t--tеНня прО rrроведення зборiв було розмiщено у загrrльнодоступнiй iнформачiйнiй
_ , -:"-ilix 27 березнЯ 2018 р. НацiоналЬноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку".

- - :-]Cнorly веб-сайтi розмiЩена iнфоРмацiЯ lrро проведеннЯ рiчних ЗаГаJТЬних зборiв

-, _ . -epiB 23.03.2018 р.

,--- =._:CHOlry веб-сайтi розмiщена iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих
:_. ,.i: станом на дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на УЧаСТЬ У
.- . .ь_-{IIх зборах 23.04.2018 р.

1. Обрання членiв лiчильноi KoMicii, включаючи голову.
C.Trxa.-1rr: пропозицiю Берегового Щ.К. щодо обрання лiчильноi KoMicii у складi ТРьОХ

. :.1. а саме: Стрiлко Т.О. - Голова комiсii, Малавський Л.Б., Совцов В.В.

ВlIрiшllли:
_ л, обратИ лiчильнУ комiсiЮ у складi трьоХ осiб, а саме: Стрiлко т.о. - Голова KoMicii,
],,1llавський Л.Б., Совцов В.В.

Го,-tосували:

З\) - 1з40010 голосiв, що станоВить 100 ой голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для
rчастi у загальних зборах та е власниками голосуючих акцiй.
,,ПРОТИ) - 0 голосiв, що становить 0 О/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для УчаСТi
\ загальних зборах та с власниками голосуючих акцiй.
,,}'ТРИМДЛИСЬ) - 0 голосiв, що становить 0 0/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися

:.-tя у,частi у загirльних зборах та е власниками голосуючих акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв

рiшення: обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме: Стрiлко т.о. - Голова
Korricii', Малавський Л.Б., Совцов В.В.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв. Затверлження регламенту
загальних зборiв акцiонерiв.

С.rухали: пропозицiю Берегового д.к. щодо обрання .Щиректора ПАТ <Нiжинська

rtеблева фабрика> Стрiлко В.М. головуючим на Загальних зборах акцiонерiв Товариства

та Купор л.п. секретарем Загальних зборiв акцiонерiв. А також Береговий д.к.
запропонував затвердити наступний регламент загаJIьних зборiв акцiонерiв: основна

доповiдь - 10 хвилин; виступи в дебатах - 3 хвилини; вiдповiдi на запитання - 3 хвилин.

Проведення голосування по yciM питанням порядку денного вiдбувасться з

використанням бюлетенiв для голосування. Принцип голосування: 1 акцiя - 1 голос.

а



Вщliшилп:
2_1. Обрати головуючим Еа загальних зборах акцiонерiв Стрiлко В.М., секреТаРеМ

звtЕ.JIьItих зборiв акчiонерiв Купор Л.П.;
22.Зяrтвердити регламент роботи з.гz}льних зборiв акцiонерiв: основна доповiдь - 10

хвиjIин; вистули в дебатах - 3 хвилини; вiдповiдi на запитанIuI - 3 хвиЛИНИ.

Проведення голосування по yciM питанtulм порядку денного вiдбуваеться З

використанням бюлетенiв для голосування. Принцип голосрання: 1 акцiя - 1 голос.

Голос5rвали:

(Зд) - 1340010 голосiв, що становить 100 о/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструваJIися для

участi у загальних зборах та е власниками голосуючих акцiй.
кIIРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0 0/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструв€Iлися для yracTi

)r запrпьних зборах та е власникttми голосуючих акцiй.
кУТРИМАЛИСЬ) - 0 голосiв, що становить 0 О/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися

дlя 1.частi у зtгt}льЕих зборах та е власникzlп4и голосуючих акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визнtш{ими недiйсними - 0 голосiв

Рiшення:
Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Стрiлко Володимира
Мпколайовича, секретарем загальних зборiв акцiонерiв Купор Людмилу ПетрiвнУ;
Затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв: основна доповИь - 10

хвилин; виступи в дебатах - 3 хвилини1 вiдповiдi на запитання - 3 хвилини.
Проведення голосування по yciM питанням порядку денного вiдбуваеться З

використанням бюлетенiв для голосування. Принцип голосування: 1 акцiя - 1,

голос.

3. Звiт Щиректора Товариства про результати фiнансово-господарськоi дiяльностi за
2017 piK. Затвердження заходiв за результатами розгляду та прийняття рiшення за
паслiдками розгляду звiry Щиректора

Слухали: кЗвiт .Щиректора про результати фiнансово-господарськоТ дiяльностi
Публiчного акцiонерного товариства <<Нiжинська меблева фабрика> за2017 piK> доповiв
,,Щиректор ПАТ кНiжинська меблева фабрикa> Стрiлко В.М. (додаток }lЪ 1 до ПротоколУ).
Надiйшла пропозицiя: затвердити кЗвiт ,Щиректора про результати фiнансово-
господарськоТ дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства <Нiжинська меблева

фабрикa> за2017рiк>.

Вирiшили:
3.1. Взяти до вiдома звiт ,Щиректора товариства про результати фiнансово-господарськоi
дiяьностi за20|7 piK та затверджоння заходiв за результатаIuи розгляду звiту.

Голосували:

(ЗД) - 1340010 голосiв, що становить 100 О/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвЕrлися для

1"racTi у загЕrльних зборах та е власникчlшlи голосуючих акцiй.
кПРОТИ> - 0 голооiв, що становить 0 О/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi
у загаJIьних зборах та е власниками голосуючих акцiй.
(УТРИМДJIИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0 О/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися

дrя y.racTi у загальЕих зборах та е власникЕlми голосуючих акцiй.
Не брали участь у голосувчшнi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визнilними недiйсними - 0 голосiв

кПРОТИ> - 0 голооiв, що становить 0 О/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi



Рiшення:
ВзятИ до вiдома звiт Щпректора товаристВа прО результати фiнансово-господарськоi
дiяльностiза20|7 piK та затвердження заходiв за результатами розгляду ЗВiТУ.

4. Звiт Наглядовоi ради Товариства за 2017 piK. Затвердження захоДiв За

результатами розгляду та прийняття рiшення за наслiдками розгляДУ ЗВiТУ

Наглядовоi ради.
Слухали: iнформацiю члеЕа Наглядовоi ради Шавро К.В., яка озвrIила <ЗвiТ ПРО

пiдсумки роботи Наг.гtядовоТ рали Публiчного акцiонерЕого товариства кНiжинСьКа
меблева фабрика> за 2017 piк> (лолаток Jrl! 2 до Протоколry). Надiйшла пропозицiя:
затвердити <Звiт про пiдсумки роботи Наглядовоi рали Публiчного акцiонерного
товариства <Нiжинська меблева фабрика> за 2017 pio.

Вирiшили:
4.1. Взяти до вiдома звiт Наглядовоi ради товариства за 2017 piK та затвердження заходiв
за результатаI\{и розгJIяду звiту.

Голосували:

кЗД> - 1340010 голосiв, що становить 100 0/о голосiв акцiонерiв, якi заресструв.lлися для

участi у загальних зборах та е власЕикtlN,Iи голосуючих акцiй.
(ПРОТИ> - 0 голосiв, що стzlновить 0 О/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для yracTi

у загzrльних зборах та е власниками голосуючих акцiй.
(УТРИМАJIИСЬ> - 0 голосiв, що стiшовить 0 О/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися

для 1^racTi у загальних зборах та е власниками голосуючих акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визнЕlними недiйсними - 0 голосiв

Рiшення:
Взяти до вiдома звiт Наглядовоi ради товариства за20|7 piK та затвердження заходiв
за результатами розrляду звiry.

5. Затверлження рiчного звiry (рiчноi фiнансовоiзвiтностi) Товариства за 2017 piK.

Слухали: Пропозицiю .Щиректора ПАТ <<Нiжинська меблева фабрикa> Стрiлко В.М.
затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2017 piK.

Вирiшили:
5.1. Затвердити рiчний звiт фiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2017 piK.

Голосували:

кЗА> - 1340010 голосiв, що становить 100 7о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для

)^racTi у загапьних зборах та е власника]uи голосуючих акцiй.
кПРОТИ> - 0 голосiв, що стаIIовить 0 %о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвi}лися для yracTi

у зЕгальних зборах та е власника},Iи голосуютмх акцiй.
(УТРИМАЛИСЬ) - 0 голосiв, що стtlновить 0 0/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвzrлися

л.тrя y.racTi у зtгальних зборах та е власникаN{и голосуючих акцiй.
Не брши rIасть у голосуваннi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визнЕlними недiйсними - 0 голосiв

Рiшеппя:
Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2017 piK.

,--



6. ЗатвеРдженнЯ звiтУ про вцнагороду членiв Наглядовоi ради за 2017 piK.

Слухали: <Звiт про винагороду tшенiв Наглядовоi рали за 2017 p.>l, який зачитала Купор
Л.П. Надiйшла пропозицiя затвердити кЗвiт про винtгороду члЪнiв Наглядовоi ради зЬ
2017 р.> (додаток J\Гs 3 до Протоко.тry).

Вирiшили:
6.1. Затвердити звiт про винагоРоду чrrенiв Наглядовоi ради 2017 piK.

Голосували:

(ЗА> - 1340010 голосiв, що становить 100 о/о голосiв акцiонерiв, якi заресструв€}лис я для
y,racTi у зЕг€Iльних зборах та е власник€lп{и голосуючих акцiй.
(ПРоТИD - 0 голосiв, що становить 0 7о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвч}лися для участi
у заг€rльних зборах та с власникztп{и голосуючих акцiй.
кУТРИМАЛИсъ) - 0 голосiв, що стЕlновить 0 о/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструв{Iлися
для уrастi у запrльних зборах та е власник€lN,lи голосуюIмх акцiй.
Не брали ylacTb у голосуваннi - 0 голосiв.
за бюлетенями, визнtlними недiйсними - 0 голосiв

Рiшення:
Затвердити звiт про винагороду членiв Наглядовоi ради 2017 piK.

7. ЗатверджеЕня основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 piK.

Слухали: iнформацiЮ члена Наглядовоi рuдIr Берегового д.к., який запропоIIував
визначити ocHoBHi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 piK (додаток }lb 4 ооПротоколу).

Вирiшили:
7.1. Затверлити ocHoBHi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 piK.

Голосували:

кЗА> - 1340010 голосiв, що стЕtновить 100 о/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалисяNlя
участi у загальних зборах та е власникап{и голосуючих акцiй.
кПРоТИ> - 0 голосiВ, що станОвить 0 0/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для yracTi
у загi}пьних зборах та е власникЕlпdи голосуючих акцiй.
кУТРИМАлись> - 0 голосiв, що стt}новить 0 о/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвЕtлися
для участi у зiгальних зборах та е власникЕtп{и голосуюtмх акцiй.
Не брали rIасть у голосуваIIнi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визншIими недiйсними - 0 голосiв

Рiшення:
Затвердити ocHoBHi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 piK.

& Розподiл прибутцу i збиткiв Товариства за 2017 piK.
Слухали: Члена Наглядовоiрад" Шавро К.В. про r",-що ми вище розгJUIнули iнформацiю
про фiнансовi показники Товариства та прийняли вiдповiднi рiйення, ,о*у пропоную
прийнятИ рiшення про те, ЩО cylv{y прибугку в розмiрi 1 450 грн. направити до резервногокалiтагry Товариства згiдно Статугу Товариътва та зzжонодавства Укратни, u 

"уrуприбугку в розмiрi 27 550 {рн. залишити нероз.rодiленою.



Вирiшили' 
о о nnqMini 1 450 гпн- напDавити д| 'галу товариства8.1.сУмУприбУгкУврозмiрi1450грн.напраВитидорезерВЕогокаш']

згiдно Статугу Товариства та законодавства УкраiЪи;

8.2. суму прибугку в розмiрi 21 550 грн. залишити Itерозlrодшеною,

Голосували:

(Зд)) - 1340010 голосiв, що стЕшовить 100 о/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструв€rлися для

yracTi у загальних зборах та е власникzlми голосуючих акцiй.

(протиD - 0 голосiв,-що .ru"овить 0 О/о голосiвакцiонерiв, якi зареестРУВtUIИСЯ ДЛЯ УЧаСТi

у загальних зборах та е власникаI\4и голосуючих акцiй,

путримдлисъ) - 0 голосiв, що становить 0 о/о голосiв акчiонерiв, якi зарееструвttлися

для участi у загirльних зборах та е власниками голосуючих акцiй.

Не брали rIасть у голосувЕIннi - 0 голосiв.
за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв

Рiшення: 
п nncMini 1 450 гпн, напDавпти до ' алу ТоваристваСу*у прибугку в розмiрi 1 450 грн. направпти до резервного капrт

згiднО Стаryry Товариства та законодавства Украiни;
Суму прибутку в розмiрi 27 550 грн. залишити нерозподiленою.

9. Змiна тиII}, товариства.

Слухали: ГоловУ загrшьниХ зборiВ Стрirпtо в.м., який довiв до вiдома присутнiх HoBi

вимоги tмнного законодzlвства УкраiЪи щодо .публiчних 
акцiонерн", T::|y:i_:i

повiдомив, що Товариство не зможе виконати цi вимоги, зокрема, вlдповцати вимогам

лiстингу. Тому, a 
"aоб*iд"iсть 

змiнити тип Товариства з публiчного на приватний,

Вирiшили:
9.1. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне

акцiонерне товариство.

Голосували:

кЗд> - 1340010 голосiв, що стttновить 100 о/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для

ylacTi у загальних зборах та е власниками голосуючих акцiй.

кпроти> _ 0 голосiв, що становить 0 О/о голосiвакцiонерiв, якi зарееСТРУВzШИСЯ ДЛЯ yracTi

у загчrльних зборах та е власникtlп{и голосуючих акцiй,

пУтримДлИСЬ)) - 0 голосiв, що становить 0 о/о гопосiв акцiонерiв, якi зарееструвапися

для участi у загальнИх збораХ та е власник€lми голосуючих акцiй.

Не бршrи r{асть у голосувчlннi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визЕаними недiйсними - 0 голосiв

Рiшення:
змiнити тип Товариства з публiчного акцiоперного товариства на приватпе

акцiонерне товариство.

10. Змiна найменування Товариства.

Слухали: ГоловУ загаJ{ьних зборiв Стрiлко в.м,, який запропоIIував змiнити повне

найменування Тъвариства з Пуолi,пrе акчiонерне товариство <нiжинська меблева

фабрикь> на Привйе акцiонерне товариство <<нiжинська меблева фабрика>, clсopof{eнe

найменування - з Пдт <нiжинська onъбrr.*u фабрико на Прдт <нiжинська меблева

фабрикa> у зв'язку зi змiною типу.

<.....--



Вирiшили:
10.i. Змiнити повне найменувшrня Товариства з Публiчне акцiонерне товариство

<<нiжинська меблева фабрикa> на Приватне акцiонерне товариство <нiжиЕська меблева

фабрикоl, скорочене найменрання - з ПАТ кНiжиЕська меблева фабрико на ПрАТ
кНiжинська меблева фабрико.

Голосували:

кЗд> - 1340010 голосiв, що становить 100 7о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для

участi у зrгапьних зборах та е власниками голосуючих акцiй,
(проти) _ 0 голосiв,-що .r*овить 0 О/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися ДЛЯ rracTi
у загчrльних зборах та е власник{lми голосую!мх акцiй.
путримдлись> - 0 голосiв, що становить 0 о/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвzrлися

для yracTi у загальнИх збораХ та е власнИкапdи голосуючих акцiй.
Не брали ylacTb у голосуваннi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визЕаними недiйсними - 0 голосiв

Рiшення:
змiнити повне найменування Товариства з Публiчне акцiонерне товариство

<<нiжинська меблева фабрика>> на Приватне акцiонерне товариство <<нiжинська

меблева фабрика>>, скорочене найменування - з ПАТ <<IIiжинська меблева фабрика>
на ПрАТ <<Нiжинська меблева фабрика>.

11. Внесення змiн та доповнень до Статуry Товариства шляхом затвердження його в

новiй редакцii.

Слухали: ГоловУ зЕгальних зборiв Стрirпсо в.м., який затlропонува у зв'язку зi змiною

найменування Товариства внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шJUIхом

викладення його в новiй редакцiТ.

Вирiшили:
11.1. Внести змiни та доповненшI до Стаryry Товариства та затвердити нову редакцlю
Статуту Товариства.

Голосували:

(ЗдD - 1340010 голосiв, що становить 100 о/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвtIлися дJIя

yracTi у загЕIльнИх зборах та е власниками голосуючих акцiй.
(проти) - 0 голосiв,-що ."*овить 0 О/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвutлися длЯ yracTi

у загЕuьних зборах та с власникtlп{и голосуючих акцiй.
(УТРИМДJIИСЬ) - 0 голосiВ, що стrшОвить 0 о/о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвurлися

для участi у заг€rльнИх збораХ та е власнИкчlпdи голосуючих акцiй.
Не брали )пIасть у голосув€lннi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визнtшими недiйсними - 0 голосiв

Рiшення:
Внести змiни та доповнення до Стаryту Товариства та затвердити нову редакцIю
Стаryry Товариства.

12. Про уповноваження особи па пИписапня Статуту в новiй редакцii та вчипенпя дiйо

пов'язаних з дер}кавною ресстрацiю.

слухали: Секретаря загальних зборiв Купор л.п., яка запропонувала уповноважити

щиiектора Товарисъва Стрiлл<о В.м. пiдцlисати Статуг в новiй редакцii. Уповноважити

-----=---------)' ,-/?---ъ-.=:_



Нт,-J#J;новФкити ,щиректора товариства стрiлко в ч _Tio::":i_Cr*ry" 
в новiй

редакцii. Уповноважити Щирект"ч: i"11|1.:TBa Стрiлко В,М, забезпечити проведення

iержавноi реестрачii Статуту в новrй редакц11,

Голосували:

(Зд> - 1340010 голосiв, що становить 100 о/о голосiв акцiо_нерiв, якi зарееструв,tлися дJUI

,щиректора Товариства Стрilпсо в,м, забезпечити проведення

Статугу в новiй редакцii,

державноi реестрачiТ

Iffiа'{;"'*Ёffi:ffi ;;Ж;"Ы;;;;;Бйо,,"рi*, якi зарееструвалися для yracTi

у заг€шьних зборах та е власЕиками голо_сую]"iзчт_
I;ffir"ЙffiЁfii jЪ';;".Ё,Б'Ьо*"r" 0 о/о голосiв акцiонерiв, якi зарееСТРУВаJIИСЯ

---_ л-.--.:-ч

Не dрали rlacTb у голосуваннi - 0 голосiв,

за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв

Рiшення: . Б l, _!____латrr (

уповнова}кити Щиректора Товариства Стрiлко в,м, пiдписати Стаryт в новlи

редакцii. Yrro*"buu*"r" ,Щиректора Товариства Стрiлко в,м, забезпечити

пр о в еденн" o.p*uu*roi' р.",р uu-ii Стгryry в н ов iй редакцii,

13. Про внесення змiн та доповнень до поло}кень Товариства <про Загальнi

акцiонерiв>>, <<Про НаглядовУ РаДУ)>l <<Про .Щиректора>>, <<Про вицагороду

наглядовОi радш>, <ПрО ,""ч,ороЛу .ЩирекГорD> шлЯхом затвердження ii в

редакцii.

\\.Jaal/ - IJ rччдч лч

участi у загальних борах та е власник:у:лтjjl,з]J]_11т";
Iffi Ь'ir',i:ТХЪffi:ffi ;;Н;Т;";";;;;;;;а;,якiзарееструваJIисядляУЧаСТi

I;ffifffiхffiьfii 
jЪ';;;i;, ii"'**"""Tb 0 о/о голосiв акцiонерiв, якi зареесТрУВалися

,_-_- л-.-.:у,

СлУхали:ГоловУзагальЕихзборiвСтрiпкоВ.М.,:YйзапропонУВаВВнестизмiнита
доповненшI до Положень Товар""r"u-пilЪо Ч*j:'_-1uори 

акчiонерiв>>, 1Про 
Наглядову

РаДУ),кПроЩирекгорa>,<ПроВинагороДУчленiв..наглядовоiраДи>,<ПроВинагороДУ
,Щиректорa> IIIJID(oM затвердження Тх в новiй редакцiТ,

P^"pi-:""' ^__:-", Ф п^пrr*Irенн Товариства кПро Загальнi збори
13.i. Внести змiни та доповненЕя до положень

акцiонерiВ>l, <<ПрО Наглядову РаДУ), <Про,Щиректорa), кПро винаго.роду членiв наглядовоi

ради)), кПро винuгороду,Щиректора) шJUгхом затвердже""" i* в новiй редакuii,

Голосували:

кЗд> - 1340010 голосiв, що становить 100 о/о голосiв акцiояерiв, якi зарееструваJIися для

збори
членiв
новiй

Не брали участь у голосуваннi -,0 голосiв,

За бюлетенrIми, ""r"*"," 
недiйсними - 0 голосiв

Рiшення:
внести змiни та
акцiонерiв>>, <<Про

наглядовоi радш>,

релакчii".

доповIIення до поло}кень Товариства <<Про Загальнi

Наглядову раду)), <Про Щиректора>>, <<Про винагороду

<ПрО винагороДу .ЩирекТора>) шлЯхом затвердження ix в

збори
членiв
новiй

,a}l./
d



а

Голова зборiв:

Секретар:

Мiсmо Нi"жuн,
в i с i лtн аd цяmо zo рол}l

Я, Турчuн У--U,
Чернiziвськоt с,(,,

mа Купор "ilюtl,
особtt

пidпuсалч

э

В.М. Стрiлко

Л.II. Купор

:j._:.--i:lccbKoi. об.цасmi, YKpaiHa, dpyzozo mравня DBi muсячi

i,],.,{.jliil lt[t нопlарiус Нiэtсuнсо:о: ,,i,о:?::_л,л:,?:'::т,:::":r::|,:/,
пl)llLgv. yv Ll,vlv-"-

,,,, р n, i i t rmь пi d пu с i в С mр i лко В о л о d uлluр а MuK о л айо вuч а

но у моtй пр
Люdмuлu Пеmрiвнu,, якl

мuколайовuча
diезdаmнiсmь но.

м401,402.
сm.3 u кПро ноmарiаm>-

турчин д.м.

голова зборiв: шановнi акцiонери! на цьому порядок денний рiчних загальних

зборiВ акцiонерiВ Товариства вичерпан"и, ч" 
" 

,uуuu*,*,ня з приводу ведеЕня зборiв та

голосування за питанн"r" rrор"лКу денflого? Вiдсутнi,

пр о п о нlю p;;;;;;;;i .оорiu,u*цйнерiв товариства оголосити закритими,

е,й

4L"
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