
 
 

Шановні акціонери! 
 

Доводимо до вашого відома підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які відбулись 
24.04.2021 року. 

Загальна кількість  акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складеного станом на 24.00 годину 20 квітня 2021 року, становить 3 963 осіб, яким належить  
6 998 546 штук простих іменних акцій,  в тому числі 5 571 552  простих іменних акцій, що враховуються при 
визначені кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції 
Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних 
зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства. 
Для участі у загальних зборах зареєструвались   4 осіб, яким належить  5 570 048  простих іменних акцій, 
що становить 99,9 % від загальної кількості  голосуючих  акцій та 79,58% від загальної кількості акцій. 
Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»,  річні Загальні збори акціонерів Товариства 
мають кворум з усіх питань порядку денного. 
По усіх питаннях порядку денного рішення приймались одноголосно «ЗА». 
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів. 
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів; 
«ЗА» -  5 570 048  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для 
участі у загальних зборах та є  власниками голосуючих простих акцій.; 
«ПРОТИ» -  0  голосів, що становить   0% голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для 
участі  у загальних зборах та є  власниками голосуючих простих іменних акцій.; 
«УТРИМАЛИСЬ»  -  0  голосів, що становить   0% голосів від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі  у загальних зборах та є  власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Рішення з питань 1-6 порядку денного прийнято простою більшістю голосів власників голосуючих простих 
іменних акцій від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах. 
Рішення з питання 7 порядку денного прийнято більш як 50% голосів від їх загальної кількості. 
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