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Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради Товариства у наступному складі: 

Кирийчук Світлана Василівна, Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.  
Члени Реєстраційної комісії простою більшістю голосів обрали головою комісії 

реєстраційної комісі Кирийчук Світлану Василівну. 
Місце проведення реєстрації: місто Вінниця, проспект Коцюбинського 39, зала засідань (зала 

засідань нумерації не має). 
Час проведення реєстрації: початок реєстрації акціонерів  9 год. 00 хв., закінчення реєстрації 

акціонерів – 9 год. 50 хв. 
Дата складення переліку акціонерів, на участь у річних загальних зборах: 04.04.2018 року. 
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 

річних загальних зборах: - 1295 осіб, що є власниками 213078 простих іменних акцій, або 100% 
статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються. 

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування 
рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих 
положень Закону України «Про депозитарну систему» не враховуються при визначені кворуму і 
голосуванні. 

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від 
власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною 
установою, складає - 165080 штук. 

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах, складає 143 голосів, що становить 0,0866% від 
загальної кількості голосуючих акцій.. 

У відповідності до Стаття 41 Закону України “Про акціонерні товариства”,  Загальні збори 
акціонерного товариства мають кворум і правомочні приймати рішення з питань включених до 
Порядку денного зборів за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками 
більш як 50 відсотків голосуючих акцій 

 
Кворум загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства не мають кворуму і не  

правомочні приймати рішення з питань включених до Порядку денного зборів. 
 
Пропоную вважати річні Загальні збори акціонерів Товариства такими що не 

відбулись за відсутності кворуму. 
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