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Протокол про підсумки голосування № 1 
з першого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КДЕМЗ», 

що відбулися 16 квітня 2019 року м. Київ 16.04.2019 року 

Відповідно до рішення Наглядової ради (протоколу №9 від 18.02.2019 р.) обов'язок 

підрахунку голосів з першого питання порядку денного щодо обрання лічильної комісії покладено на 

реєстраційну комісію у складі: Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик В.В. 

Час відкриття річних загальних зборів акціонерів - 10:00 годин. Для участі в річних загальних 

зборах зареєструвалося 4 (чотири) акціонера, з них 4 (чотири) особи, голоси яких враховуються 

при визначенні кворуму та при голосуванні, що володіють у сукупності 12504133 (дванадцять 
мільйонів п'ятсот чотири тисячі сто тридцять три) акціями. 

Загальна кількість голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при 

голосуванні та зареєструвалися для участі у зборах, становить 91,97 % від загальної кількості 

голосуючих акцій та 89,32 % від загальної кількості акцій. 

Рішення загальних зборів з першого питання порядку денного приймається простою 

більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для 

вирішення питання, винесеного на голосування. 

Голосування з першого питання порядку денного здійснюється за допомогою бюлетеня для 

голосування. 

Питання № 1 порядку денного, поставлене на голосування: 
«Обрання членів лічильної комісії загальних зборів». 

Проект рішення: 

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик 

В.В. 

 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, 

визнаними недійсними - 0 голосів. 
Прийняте рішення. 
Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик В.В.

 
Голова Реєстраційної комісії 

 

Члени 
Реєстраційної комісії:

 
 

Тарасенко Л.М. 

Орлик В.В.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 
Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у річних загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій 

ЗА 12504133 100% 

ПРОТИ 0 0% 

УТРИМАВСЯ 0 0% 

 

 

Мостіпан В.В.  
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Протокол про підсумки голосування № 2 

з 2 питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КДЕМЗ», що відбулися 16 квітня 2019 року 

м. Київ 16.04.2019 року 

Лічильна комісія у складі: 
Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик В.В. 

Час відкриття річних загальних зборів акціонерів - 10:00 годин. 

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалося 4 (чотири) акціонерів, з них 4 (чотири) особи, голоси яких враховуються 

при визначенні кворуму та при голосуванні, що володіють у сукупності 12504133 (дванадцять мільйонів п'ятсот чотири 

тисячі сто тридцять три) акціями. 

Загальна кількість голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні та зареєструвалися для 

участі у зборах, становить 91,97 % від загальної кількості голосуючих акцій. Рішення загальних зборів з другого питання 

порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та 

є власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, 

винесеного на голосування. Голосування з другого питання порядку денного здійснюється за допомогою бюлетеня для 

голосування. 

Питання № 2 порядку денного, поставлене на голосування: «Обрання голови та секретаря загальних зборів. 

Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів» 

Проект рішення: 

1. Обрати головою загальних зборів акціонерів Манойло Г.В. та секретарем загальних зборів Пшеченко О.Г. 

2. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: основна доповідь - 15 хвилин; виступи в дебатах - 3 

хвилини; відповіді на запитання - 3 хвилини. Проведення голосування по усім питанням порядку денного 

відбувається з використанням бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція -1 голос. 

 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. 

• 

Прийняте рішення. 

1. Обрати головою загальних зборів акціонерів Манойло Г.В. та секретарем загальних зборів Пшеченко О.Г. 

2. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: основна доповідь - 15 хвилин; виступи в дебатах - 3 хвилини; 

відповіді на запитання - 3 хвилини. Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається з 

використанням бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція - 1 голос. 

  

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 

Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та 

є власниками голосуючих з цього питання акцій, % 

ЗА 12504133 100% 

ПРОТИ 0 0% 

УТРИМАВСЯ 0 0% 
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Протокол про підсумки голосування № З 

з 3 питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КДЕМЗ», що відбулися 16 квітня 2019 року 

їм. Київ 16.04.2019 року 

Лічильна комісія у складі: 
Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик В.В. 

Час відкриття річних загальних зборів акціонерів - 10:00 годин. 

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалося 4 (чотири) акціонерів, з них 4 (чотири) особи, голоси яких враховуються 

при визначенні кворуму та при голосуванні, що володіють у сукупності 12504133 (дванадцять мільйонів п'ятсот чотири 

тисячі сто тридцять три) акціями. 

Загальна кількість голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні та зареєструвалися для 

участі у зборах, становить 91,97 % від загальної кількості голосуючих акцій. Рішення загальних зборів з третього питання 

порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та 

є власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, 

винесеного на голосування. Голосування з третього питання порядку денного здійснюється за допомогою бюлетеня для 

голосування. 

Питання №3 порядку денного, поставлене на голосування: 

«Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Правління.» 

Проект рішення: 
Взяти до відома звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. 

 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, 

визнаними недійсними - 0 голосів. 

Прийняте рішення. 
Взяти до відома звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

 
Мостіпан В.В. 

 

 

Тарасенко Л.М. 

Орлик В.В.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 

Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та 

є власниками голосуючих з цього питання акцій, 

% 
ЗА 12504133 100% 

ПРОТИ 0 0% 

УТРИМАВСЯ 0 0% 

 

Голова Реєстраційної комі\ 

Члени Реєстраційної комісії: 
м 
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Протокол про підсумки голосування № 4 

з 4 питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ 

«КДЕМЗ», що відбулися 16 квітня 2019 року М.Київ 16.04.2019 року 

Лічильна комісія у складі: 

Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик В.В. 

Час відкриття річних загальних зборів акціонерів - 10:00 годин. 

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалося 4 (чотири) акціонерів, з них 4 (чотири) особи, голоси яких враховуються 

при визначенні кворуму та при голосуванні, що володіють у сукупності 12504133 (дванадцять мільйонів п'ятсот чотири 

тисячі сто тридцять три) акціями. 

Загальна кількість голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні та зареєструвалися для участі 

у зборах, становить 91,97 % від загальної кількості голосуючих акцій. Рішення загальних зборів з четвертого питання порядку 

денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, 

винесеного на голосування. 

Голосування з четвертого питання порядку денного здійснюється за допомогою бюлетеня для голосування. 
« 

Питання №4 порядку денного, поставлене на голосування: 

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради.» 

Проект рішення: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 

 

Прийняте рішення. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

 
 

Мостіпан В.В.
 

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 

Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та 

є власниками голосуючих з цього питання акцій, 

% 
ЗА 12504133 100% 

ПРОТИ 0 0% 

УТРИМАВСЯ 0 0% 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. 

 

Голова 
Реєстраційної 
комісії 

Члени Реєстраційної комісії: 

 ________  Тарасенко Л.М. 

Орлик В.В. 
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Протокол про підсумки голосування № 5 

з 5 питання порядку денного річних загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «КДЕМЗ», що відбулися 16 квітня 2019 

року
 

16.04.2019 року

 
Лічильна комісія у складі: 
Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик В.В. 

Час відкриття річних загальних зборів акціонерів - 10:00 годин. 

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалося 4 (чотири) акціонерів, з них 4 (чотири) особи, голоси яких враховуються 

при визначенні кворуму та при голосуванні, що володіють у сукупності 12504133 (дванадцять мільйонів п'ятсот чотири 

тисячі сто тридцять три) акціями. 

Загальна кількість голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні та зареєструвалися для участі 

у зборах, становить 91,97 % від загальної кількості голосуючих акцій. Рішення загальних зборів з п'ятого питання порядку 

денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, 

винесеного на голосування. Голосування з п'ятого питання порядку денного здійснюється за допомогою бюлетеня для 

голосування. 
і 

Питання №5 порядку денного, поставлене на голосування: 

«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.» 

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. 

 

ж и^/іиііі J і^іи у і ил^^оиппі и і ил^ш. 

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. 

Прийняте рішення. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 

рік.
 

 

 
м. Київ 

 

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 

Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та 

є власниками голосуючих з цього питання акцій, % 

ЗА 12504133 100% 

ПРОТИ 0 0% 

УТРИМАВСЯ 0 0% 

Мостіпан В.В. 

Голова Реєстраційної кчісії 

Члени Реєстраційної комісії: 

Орлик В.В. 

Тарасенко Л.М. 
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Протокол про підсумки голосування № 6 

з 6 питання порядку денного річних загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «КДЕМЗ», що відбулися 16 квітня 2019 

року 
16.04.2019 року

 
Лічильна комісія у складі: 
Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик В.В. 

Час відкриття річних загальних зборів акціонерів - 10:00 годин. 

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалося 4 (чотири) акціонерів, з них 4 (чотири) особи, голоси яких враховуються 

при визначенні кворуму та при голосуванні, що володіють у сукупності 12504133 (дванадцять мільйонів п'ятсот чотири 

тисячі сто тридцять три) акціями. 

Загальна кількість голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні та зареєструвалися для участі 

у зборах, становить 91,97 % від загальної кількості голосуючих акцій. Рішення загальних зборів з шостого питання порядку 

денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, 

винесеного на голосування. Голосування з шостого питання порядку денного здійснюється за допомогою бюлетеня для 

голосування. 

Питання № 6 порядку денного, поставлене на голосування: 
«Про розподіл прибутку за 2018 рік.» 

і 

Проект рішення: 

1. Суму прибутку в розмірі 6093,00 тис.грн. залишити нерозподіленою. 

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 

 

Прийняте рішення. Суму прибутку в розмірі 6093,00 тис.грн. залишити 

нерозподіленою.
 

 

 м. Київ 

 

Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та 

є власниками голосуючих з цього питання акцій, 

% 
ЗА 12504133 100% 

ПРОТИ 0 0% 

УТРИМАВСЯ 0 0% 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. 

Мостіпан В.В. 

Голова Реєстраційної/Комісії  
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Члени Реєстраційної комісії: 

Тарасенко Л.М. 

Орлик В.В. 
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Протокол про підсумки голосування № 7 

з 7 питання порядку денного річних загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «КДЕМЗ», що відбулися 16 квітня 2019 

року
 

16.04.2019 року

 
Лічильна комісія у складі: 

Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик В.В. 

Час відкриття річних загальних зборів акціонерів - 10:00 годин. 

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалося 4 (чотири) акціонерів, з них 4 (чотири) особи, голоси яких враховуються 

при визначенні кворуму та при голосуванні, що володіють у сукупності 12504133 (дванадцять мільйонів п'ятсот чотири 

тисячі сто тридцять три) акціями. 

Загальна кількість голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні та зареєструвалися для участі 

у зборах, становить 91,97 % від загальної кількості голосуючих акцій. Рішення загальних зборів з сьомого питання порядку 

денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, 

винесеного на голосування. Голосування з сьомого питання порядку денного здійснюється за допомогою бюлетеня для 

голосування. 

Питання № 7 порядку денного, поставлене на голосування: 

«Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.» 

 

 

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства 

на 2018 рік. 

 

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. 

Прийняте рішення. Затвердити основні напрямки діяльності 

Товариства на 2018 рік.  

 
м. Київ  

Члени Реєстраційної комісії: 

Мостіпан В.В. 

Голова Реєстраційної ко, ії 

Тарасенко Л.М. 

Орлик В.В. 

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 

Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та 

є власниками голосуючих з цього питання акцій, 

% 

ЗА 12504133 100% 

ПРОТИ 0 0% 

УТРИМАВСЯ 0 0% 
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Протокол про підсумки голосування № 8 

з 8 питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ 

«КДЕМЗ», що відбулися 16 квітня 2019 року м. Київ .

 16.04.2019 року 

Лічильна комісія у складі: 
Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик В.В. 

Час відкриття річних загальних зборів акціонерів - 10:00 годин. 

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалося 4 (чотири) акціонерів, з них 4 (чотири) особи, голоси яких враховуються 

при визначенні кворуму та при голосуванні, що володіють у сукупності 12504133 (дванадцять мільйонів п'ятсот чотири 

тисячі сто тридцять три) акціями. 

Загальна кількість голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні та зареєструвалися для участі 

у зборах, становить 91,97 % від загальної кількості голосуючих акцій. Рішення загальних зборів з восьмого питання порядку 

денного приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, 

винесеного на голосування. Голосування з восьмого питання порядку денного здійснюється за допомогою бюлетеня для 

голосування. 

Питання № 8 порядку денного, поставлене на голосування: «Внесення змін до Статуту 

Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.» 

Проект рішення: 
 

 

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 

 

Прийняте рішення. 
Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.  

Голова Реєстраційної ко.н&ії 

Мостіпан В.В. 

Члени Реєстраційної комісії: 

Тарасенко Л.М. 

Орлик В.В. 

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 

Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та 

є власниками голосуючих з цього питання акцій, 

% 

ЗА 12504133 100% 

ПРОТИ 0 0% 

УТРИМАВСЯ 0 0% 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. 
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16.04.2019 року 

Лічильна комісія у складі: 

Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик В.В. 

Час відкриття річних загальних зборів акціонерів - 10:00 годин. 

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалося 4 (чотири) акціонерів, з них 4 (чотири) особи, голоси яких враховуються 

при визначенні кворуму та при голосуванні, що володіють у сукупності 12504133 (дванадцять мільйонів п'ятсот чотири 

тисячі сто тридцять три) акціями. 

Загальна кількість голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні та зареєструвалися для участі 

у зборах, становить 91,97 % від загальної кількості голосуючих акцій. Рішення загальних зборів з дев'ятого питання порядку 

денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, 

винесеного на голосування. Голосування з дев'ятого питання порядку денного здійснюється за допомогою бюлетеня для 

голосування. 

Питання № 9 порядку денного, поставлене на голосування: «Про уповноваження особи на підписання 

Статуту в новій редакції та вчинення дії, пов'язаних з державною реєстрацією.» 

Проект рішення: 
 

 

Уповноважити Голову Правління Товариства Пшеченко О.Г. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову 

Правління Товариства Пшеченко О.Г. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції. 

 

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. 

Прийняте рішення. 

Уповноважити Голову Правління Товариства Пшеченко О.Г. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову 

Правління Товариства Пшеченко О.Г. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.  

Мостіпан В.В. 

Голова Реєстраційної кор ії 
І 

Члени Реєстраційної коміції: 

Тарасенко Л.М. 

Орлик В.В. 

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 

Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та 

є власниками голосуючих з цього питання акцій, % 

ЗА 12504133 100% 

ПРОТИ 0 0% 

УТРИМАВСЯ 0 0% 

м. Київ 

Протокол про підсумки голосування № 9 

з 9 питання порядку денного річних загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «КДЕМЗ», що відбулися 16 квітня 2019 

року 
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Протокол про підсумки голосування № 10 

з 10 питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ 

«КДЕМЗ», що відбулися 16 квітня 2019 року м. Київ 16.04.2019 року 

Лічильна комісія у складі: 
Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик В.В. 

Час відкриття річних загальних зборів акціонерів - 10:00 годин. 

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалося 4 (чотири) акціонерів, з них 4 (чотири) особи, голоси яких враховуються 

при визначенні кворуму та при голосуванні, що володіють у сукупності 12504133 (дванадцять мільйонів п'ятсот чотири 

тисячі сто тридцять три) акціями. 

Загальна кількість голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні та зареєструвалися для участі 

у зборах, становить 91,97 % від загальної кількості голосуючих акцій та 91,97 % від загальної кількості акцій. 

Рішення загальних зборів з десятого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція 

надає акціонеру один голос для вирішення питання, винесеного на голосування. Голосування з десятого питання порядку 

денного здійснюється за допомогою бюлетеня для голосування. 

Питання № 10 порядку денного, поставлене на голосування: «Внесення змін до 

внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.» 

Проект рішення: 

Внести зміни до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Правління» 

шляхом затвердження їх в новій редакції. 

 

Прийняте рішення. 

Внести зміни до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Правління» 

шляхом затвердження їх в новій редакції. 

 

Протокол про підсумки голосування № 11 

з 11 питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ 

«КДЕМЗ», що відбулися 16 квітня 2019 року м.Київ 16.04.2019 року 

Лічильна комісія у складі: 
Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик В.В. 

Час відкриття річних загальних зборів акціонерів - 10:00 годин. 

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 

Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та 

є власниками голосуючих з цього питання акцій, 

% 
ЗА 12504133 100% 

ПРОТИ 0 0% 

УТРИМАВСЯ 0 0% 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. 
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Для участі в річних загальних зборах зареєструвалося 4 (чотири) акціонерів, з них 4 (чотири) особи, голоси яких враховуються 

при визначенні кворуму та при голосуванні, що володіють у сукупності 12504133 (дванадцять мільйонів п'ятсот чотири 

тисячі сто тридцять три) акціями. 

Загальна кількість голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні та зареєструвалися для участі 

у зборах, становить 91,97 % від загальної кількості голосуючих акцій. Рішення загальних зборів з одинадцятого питання порядку 

денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, 

винесеного на голосування. Голосування з одинадцятого питання порядку денного здійснюється за допомогою бюлетеня для 

голосування. 

Питання № 11 порядку денного, поставлене на голосування: 

«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.» 

Проект рішення: Припинити повноважень членів 

Наглядової ради Товариства 

 

Прийняте рішення. Припинити повноважень членів 

Наглядової ради Товариства 

 

Протокол про підсумки голосування № 12 

з 12 питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КДЕМЗ», що відбулися 16 квітня 2019 року 

м. Київ 16.04.2019 року 

Лічильна комісія у складі: 
Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик В.В. 

Час відкриття річних загальних зборів акціонерів - 10:00 годин. 

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалося 4 (чотири) акціонерів, з них 4 (чотири) особи, голоси яких враховуються 

при визначенні кворуму та при голосуванні, що володіють у сукупності 12504133 (дванадцять мільйонів п'ятсот чотири тисячі 

сто тридцять три) акціями. 

Загальна кількість голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні та зареєструвалися для участі у 

зборах, становить 91,97 % від загальної кількості голосуючих акцій. Рішення загальних зборів з першого питання порядку денного 

приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, винесеного на 

голосування. Голосування з першого питання порядку денного здійснюється за допомогою бюлетеня для голосування. 

Питання № 12 порядку денного, поставлене на голосування: «Обрання членів Наглядової ради 

Товариства.» 

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 

Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та 

є власниками голосуючих з цього питання акцій, 

% 
ЗА 12504133 100% 

ПРОТИ 0 0% 

УТРИМАВСЯ 0 0% 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. 
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Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Проект 

рішення: 

Обрати членами наглядової ради Товариства, наступних кандидатів: 

1. Манойло Галина Веніаминівна 

1. 1953 р.н. 

2. Пропозиція до даного кандидата внесена наглядовою радою. 

3. Належить 2000 акцій 

4. Освіта -середньо-технічна, Ірпінський індустріальний технікум, 1990 р., 

технік-технолог. 

5. Працює-ПрАТ «КДЕМЗ»(код ЄДРПОУ 19130857), завідуюча канцелярії. 

6. Робота за останні 5 років - ПрАТ «КДЕМЗ», завідуюча канцелярії. Загальний стаж роботи - 47 р. 

7. Несудима. 

8. Заборони займати певні посади та займатися певною діяльністю немає. 

9. Не є афілійованою особою ПрАТ «КДЕМЗ». 

10. Акціонерів ПрАТ, що є афілійованими особами, немає. 

11. Письмова заява про згоду на обрання є. _______________________________________________________________________  

2. Рожок Артем Миколайович 

1. 1982 р.н. 

2. Пропозиція до даного кандидата внесена наглядовою радою. 

3. Належить 166 акцій. 

4.0світа - вища, Приватний вищий навчальний заклад інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при 

Національному авіаційному університеті, 2011 р., юрист. 

5. Працює- ПрАТ «УПСК» (код ЄДРПОУ 20602681), помічник Голови наглядової ради. 

6. Робота за останні 5 років - ПрАТ «УПСК», заступник директора депортамента по маркетингу. Загальний стаж роботи -19р. 

7. Несудим. 

8. Заборони займати певні посади та займатися певною діяльністю- немає. 

9. Не є афілійованою особою ПрАТ «КДЕМЗ». 

10. Акціонерів ПрАТ, що є афілійованими особами, немає. 

11 .Письмова заява про згоду на обрання - е. ______________________________________________________________________   

3. ЄсипенкоІван Іванович 

1. 1951 р.н. 

2. Пропозиція до даного кандидата внесена наглядовою радою. 

3. Належить 10 акцій. 

4.Освіта - вище, 

учбовий заклад КВШ МВС СРСР ім. Ф.Дзержинського, 1980 р., юрист-правовід. ________________________________________  

5. Працює- ПрАТ «УПСК» (код ЄДРПОУ 20602681), помічник голови наглядової ради. 

6. Робота за останні 5 років - ПрАТ «УПСК», тимчасово не працював. Загальний стаж роботи - 45 р. 

7. Несудим. 

8. Заборони займати певні посади та займатися певною діяльністю- немає. 

9. Не є афілійованою особою ПрАТ «КДЕМЗ». 

10. Акціонерів ПрАТ, що є афілійованими особами, немає. 

11. Письмова заява про згоду на обрання - є. __________  

Підсумки кумулятивного голосування: 

1. Манойло Г.В. - 12504133 голосів -100% 

2. Рожок A.M. - 12504133 голосів -100% 

3. Єсипенко І.І. - 12504133 голосів -100%. 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для 

кумулятивного голосування. 

Прийняте рішення. 

До складу наглядової ради обрано: 

1. Манойло Г.В.- акціонер 

2. Рожок A.M. - акціонер 

3. Єсипенко 1.1. -акціонер 
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 ZZ 
Орлик В.В. 

Мості пан В.В. 

Тарасенко JI.M. 
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Протокол про підсумки голосування № 13 

з 13 питання порядку денного річних загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «КДЕМЗ», що відбулися 16 квітня 2019 

року 
16.04.2019 року 

Лічильна комісія у складі: 
Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик В.В. 

Час відкриття річних загальних зборів акціонерів - 10:00 годин. 

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалося 4 (чотири) акціонерів, з них 4 (чотири) особи, голоси яких враховуються 

при визначенні кворуму та при голосуванні, що володіють у сукупності 12504133 (дванадцять мільйонів п'ятсот чотири 

тисячі сто тридцять три) акціями. 

Загальна кількість голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні та зареєструвалися для 

участі у зборах, становить 91,97 % від загальної кількості голосуючих акцій та 91,97 % від загальної кількості акцій. 

Рішення загальних зборів з тринадцятого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів -кціонерів, які 

зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція 

надає акціонеру один голос для вирішення питання, винесеного на голосування. Голосування з тринадцятого питання порядку 

денного здійснюється за допомогою бюлетеня для голосування. 

Питання № 13 порядку денного, поставлене на голосування: Затвердження умов договорів, шо укладатимуться 

з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

підписання договорів з членами Наглядової ради.» 

Проект рішення: 

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 

2. Винагороди, у тому числі у натуральній формі, за виконання обов'язків члени Наглядової ради не отримують. 

3. Уповноважити Голову Правління Товариства Пшеченко О.Г. на підписання договорів з членами Наглядової ради. 

 

Прийняте рішення. 

1. Затвердити умови договорів, шо укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 

2. Винагороди, у тому числі у натуральній формі, за виконання обов'язків члени Наглядової ради не отримують. 

3. Уповноважити Голову Правління Товариства Пшеченко О.Г. на підписання договорів з членами Наглядової ради. 

 

 

 

Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та 

є власниками голосуючих з цього питання акцій, 

% 
ЗА 12504133 100% 

ПРОТИ 0 0% 

УТРИМАВСЯ 0 0% 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. 

м. Київ 

 

Голова Реєстраційної/комісії 

Мостіпан В.В. 

Члени Реєстраційної комісії: 

 

Тарасенко Л.М. 

^ ^Є£лик В.В. 


