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                ПОЗАЧЕРГОВИХ    ЗАГАЛЬНИХ   ЗБОРІВ    АКЦІОНЕРІВ           
 
   М.  ЛЬВІВ                                                                                                  21  грудня   2017 Р. 
 
Позачергові Загальні Збори акціонерів ( далі за текстом – Загальні  Збори               
акціонерів) Публічного Акціонерного Товариства « Львівський завод     
залізобетонних   виробів № 2 »   ( далі – Товариство  або   ПАТ «  ЛЗЗБВ №2 » ).    
Місце  проведення   Загальних                        
Зборів  акціонерів                                           : Україна, м. Львів,  вул. Польова, 44. 
Початок  Загальних  зборів  акціонерів     :  14 годин  00 хвилин. 
 
     Вступне    слово   Голови  Наглядової  Ради   -  Топилка    Ігоря   Васильовича,  
який  повідомив,  що  реєстрацію  учасників  Загальних  зборів  акціонерів було  
проведено  21 грудня 2017р.   з   13 години 00 хвилин   до 14 години  00 хвилин     
Реєстраційною  комісією в  складі : Самардак  Ольга Миколаївна - голова  комісії ,  
Огроднійчук  Марія  Михайлівна  та  Салдан  Оксана  Ярославівна .    
Склад  Реєстраційної  комісії  було  обрано  рішенням  Наглядової   Ради  Товариства  
від   03.11.2017року  ( Протокол № 9 ).        
    Слово     для    оголошення    Протоколу    Реєстраційної    комісії    про    результати  
реєстрації  акціонерів  та представників акціонерів  для  участі  в Загальних  зборах  
акціонерів   надано    Голові   Реєстраційної   комісії   Самардак Ользі  Миколаївній,               
яка повідомила  наступне :   

• особовий  рахунок ПАТ ,, ЛЗЗБВ №2,,  :  кількість простих  іменних   акцій –            
1 343 097 акцій  ( один  мільйон  триста  сорок  три тисячі  дев яносто  сім );   

• загальна  кількість  осіб,   включених  до    переліку    акціонерів,  які    мають  
право  на  участь  в  позачергових  Загальних  Зборах  акціонерів Товариства 
станом  на 24-у годину 19 грудня 2017 року   складає – 773  фізичні   особи ,   
власники - 1 342 887 акцій  ( один  мільйон  триста  сорок   дві  тисячі   вісімсот   
вісімдесят  сім )  ;  

• на  рахунку  в  Депозитарії -  210 акцій ; 
• загальна  кількість  голосуючих  акцій за   переліком    акціонерів,  які    мають  

право  на  участь  в  позачергових  Загальних  Зборах  акціонерів Товариства   
станом  на  19 грудня 2017року  складає –952 175 акції ( дев’ятсот  п’ятдесят  дві  
тисячі  сто  сімдесят  п’ять   ) ;   

• загальна  кількість  осіб, які  зареєструвались для  участі  у позачергових  
Загальних  Зборах  акціонерів  Товариства  21 грудня  2017 року  складає  11   
акціонерів , які  володіють – 795 239 акціями  ( сімсот  дев’яносто  п’ять   тисяч  
двісті  тридцять  дев’ять  ),  з  них : 

         7 акціонерів –   власники   голосуючих   акцій   ПАТ  ,, ЛЗЗБВ № 2 ,, ,    яким    
        належить – 793 247 ( сімсот  дев’яносто  три  тисячі  двісті  сорок  сім) голосів   
        в  Товаристві  ;     
• кількість   та    відсоток    голосів    акціонерів   ПАТ ,, ЛЗЗБВ №2,, ,   що  беруть  

участь    у    Зборах    і      є     власниками     голосуючих     акцій  - 7    акціонерів  
(  сім  ),   які    в  сукупності   водіють  -   793 247 ( сімсот  дев’яносто  три  тисячі        
двісті  сорок  сім)  голосами,    що    дорівнює  -  83,309 %  загальної     кількості     
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            голосуючих   акцій ,  і   100 %   голосів    акціонерів,   що   беруть    участь     у     
           Загальних   Зборах   і   є   власниками     голосуючих     акцій . 

• позачергові   Загальні  Збори  акціонерів   Товариства   мають   кворум   -  
83,309 % голосуючих  акцій  та   є  правомочними   для  прийняття  рішень  з  
порядку  денного .     
Збори  оголошуються  відкритими.         

   Перед  початком  голосування за порядком  денним   кандидат на Голову  Лічильної 
комісії  Пастущак  Ігор  Зіновієвич   роз яснив  присутнім  порядок   голосування :  
1) Голосування за питаннями порядку  денного  №№ 1,2,3,4,5,6,7,10,13,15  проводиться 
з  використанням  бюлетенів ( Додаток № 1 ),   які    затверджені    рішенням   
Наглядової   Ради   від   03.11.2017р.  ( Протокол № 9 ) ;  
-  голосують  тільки   ті   акціонери,   які    є    власниками    голосуючих    акцій ;       
 - при   голосуванні    обирається   один    з   варіантів  голосування  - ,,за,, , ,, проти,, ,  
,, утримався ,, шляхом  проставляння  над обраним  варіантом  позначки ,, V ,, ;  
- бюлетень    вважається   дійсним   тільки  за   наявності  підпису  акціонера .         
Рішення з питань порядку денного №№ 1,2,3,6,7,10,13,15 приймаються  простою  
більшістю  голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для  участі  в  Загальних   
Зборах   та  є  власниками  голосуючих  акцій .     
Рішення   з   питань  порядку   денного №№ 4 і 5  приймаються  більш як трьома 
чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах  та  є  
власниками  голосуючих  з відповідного  питання  акцій.  
2) Голосування за  питаннями  порядку  денного  №№ 8,9,11,12,14 проводиться    з     
використанням    бюлетенів   для  кумулятивного   голосування  ( Додаток № 2 ) ,       
які   затверджені  рішенням  Наглядової   Ради   від  03.11.2017р. ( Протокол № 9 ) ;  
- голосують  тільки   ті   акціонери,   які    є    власниками    голосуючих    акцій ;       
- загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів 
органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані 
таким  чином  голоси  за  одного  кандидата  або  розподілити  їх  між   кількома 
кандидатами  на  власний  розсуд,  або  вказати  усі  належні  йому   голоси   в  графі     
     «ЗА» «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» ;                                                                                                         
-  кумулятивне голосування  проводиться щодо  всіх  кандидатів, зазначених в одному 
бюлетені, одночасно;                                                                                                                 
 - в  бюлетені  перелічені  підстави для визнання  бюлетеню  недійним; 
- бюлетень    вважається   дійсним   тільки  за   наявності  підпису   акціонера ;         
Рішення   з   даних   питань   порядку   денного   приймаються   більшістю    голосів  
акціонерів,  які  зареєструвалися  для  участі  в  Загальних   Зборах   та  є  власниками  
голосуючих   акцій.  Обраними   вважаються  ті   кандидати,  які  набрали  найбільшу  
кількість  голосів акціонерів порівняно  з  іншими  кандидатами,  але  не  менше  50%  
голосів  присутніх   голосуючих   акціонерів.       
 Підсумки  голосування  будуть  оголошуватись  після  розгляду кожного   питання  
порядку  денного.     
Члени  органів Товариства вважаються  обраними, а  органи Товариства – 
сформованими, виключно за умови  обрання  повного  кількісного  складу  органу 
Товариства  шляхом   кумулятивного  голосування .    
 
1. По   питанню   № 1  порядку  денного  « Обрання  членів  Лічильної  комісії »        
    слухали  Голову  Наглядової ради – Топилка І. В.   який  запропонував   обрати    
    Лічильну   комісію    в   складі  3-х   чоловік  : 

- Пастущак  Ігор  Зіновієвич       -  голова  Лічильної  комісії ;   
- Самардак Ольга   Миколаївна – член Лічильної  комісії ;  
- Іванус  Наталія Миколаївна     -  член Лічильної  комісії.  
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Повноваження  обраного  складу  Лічильної  комісії  діють  до  обрання  нового  
складу  на  наступних  Загальних  Зборах  акціонерів  Товариства.  
За  склад  Лічильної  комісії  було  запропоновано  голосувати  списком.  
Голова Наглядової ради Топилко І.В.  оголосив  проект  рішення :   

                    1) Обрати  Лічильну комісію в складі 3-х чоловік :  
- Пастущак Ігор Зіновієвич – голова комісії  
- Самардак Ольга Миколаївна 

                       -  Іванус Наталія  Миколаївна 
Голосування  проводити списком. Повноваження  обраного  складу  Лічильної  
комісії діють  до   обрання  нового  складу  на   наступних   Загальних    Зборах  
акціонерів   Товариства. Підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії 
проводить Реєстраційна комісія ( як тимчасова). 

Питань,  та  інших  пропозицій    щодо  оголошеного  проекту  рішення  з  питання             
№ 1 порядку  денного  не  надійшло.      

ПИТАННЯ № 1  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО  ТА  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  ВИНЕСЕНО   НА     
ГОЛОСУВАННЯ. 

  Реєстраційна  комісія  здійснила  підрахунок  голосів.      
  Голова Реєстраційної комісії Самардак О.М.  оголосила результати голосування :  

      ,, ЗА ,,                       -  7  акціонерів  ( сім ), які  в сукупності  водіють 793 247 (сімсот   
                                               дев’яносто  три  тисячі  двісті  сорок  сім)   -  голосами,    що   
                                               дорівнює –  100,0 %    голосів    акціонерів,   що   беруть    участь   
                                               у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій .  

,, ПРОТИ ,,                 -  немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  
 

Рішення  прийняте простою  більшістю  голосів  акціонерів,  що   беруть    участь   
у  Загальних   Зборах  і  є   власниками     голосуючих     акцій . 

РІШЕННЯ ПО ПИТАННЮ № 1  ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПРИЙНЯТЕ    ЗАГАЛЬНИМИ    
ЗБОРАМИ:     

  1.1. Обрати  Лічильну   комісію    в   складі  3-х   чоловік     : 
- Пастущак  Ігор  Зіновієвич            -  голова  Лічильної  комісії ;   
- Самардак Ольга   Миколаївна       -  член Лічильної  комісії ;  
- Іванус  Наталія Миколаївна         -  член Лічильної  комісії.  

Повноваження  обраного  складу  Лічильної  комісії діють  до  обрання  нового  
складу  на  наступних  Загальних  Зборах  акціонерів  Товариства.                                            

2.  По   питанню   № 2  порядку  денного «Про обрання голови та секретаря Загальних       
     зборів» , слухали    Голову    Наглядової   ради – Топилка І. В.   який  запропонував      
     наступні    кандидатури   на  обрання   Голови  зборів   та  Секретаря   зборів     

  -   Голова  Зборів      - член  правління    Ващенко  Галина  Степанівна , 
 -   Секретар  Зборів  - член  правління    Гельжинська  Валентина  Антонівна.    

 Запропонував  проект  рішення : 
       2.1. Обрати : 

  -   Головою  Зборів       - члена  правління    Ващенко  Галину  Степанівну , 
    -   Секретарем  Зборів  - члена  правління    Гельжинську  Валентину  Антонівну 
Питань, та  інших  пропозицій    щодо  оголошеного  проекту  рішення  з  питання             
№ 2  порядку  денного  не  надійшло.      

 ПИТАННЯ №2  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО  ТА  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  ВИНЕСЕНО   НА 
ГОЛОСУВАННЯ. 

Лічильна   комісія здійснила підрахунок голосів.      
 Голова  Лічильної  комісії   Пастущак І.З.  оголосив  результати голосування :  

      ,, ЗА ,,                       -  7  акціонерів  ( сім ), які  в сукупності  водіють 793 247 (сімсот   
                                               дев’яносто  три  тисячі  двісті  сорок  сім)   -  голосами,   що   
                                               дорівнює –  100,0 %    голосів    акціонерів,   що   беруть    участь   
                                               у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій .  

,, ПРОТИ ,,                 -  немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  
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 Рішення  прийняте простою більшістю голосів акціонерів, що   беруть    участь   
у  Загальних   Зборах  і  є   власниками     голосуючих     акцій . 

РІШЕННЯ ПО ПИТАННЮ № 2  ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПРИЙНЯТЕ    ЗАГАЛЬНИМИ    
ЗБОРАМИ:     

        2.1 Обрати  : 
      -    Головою   Загальних  Зборах  акціонерів       - члена  правління  Ващенко   
                                                                                         Галину  Степанівну; 
     -  Секретарем  Загальних  Зборах  акціонерів    - члена  правління  Гельжинську   
                                                                                        Валентину  Антонівну., 

3.  По   питанню   № 3  порядку  денного  «Про затвердження порядку  денного та 
регламенту Загальних зборів » слухали Голову  зборів – Ващенко  Г.С., яка   
доповіла, що Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів 
затверджений на засіданні Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства 
«ЛЗЗБВ №2» (Протокол 9  від 03.11.2017 року). Повідомлення про проведення 
позачергових   Загальних  зборів   акціонерів  Публічного   акціонерного   товариства                                                               
«ЛЗЗБВ №2» та проект Порядку денного друкувалися у щоденному офіційному 
друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» за  №  221  від 21.11.2017 року.  

       Запропонувала   затвердити   порядок   денний    та   регламент  роботи   Загальних 
Зборів  акціонерів  і  оголосила  проект  рішення : 
 
     3.1 Затвердити  запропонований  порядок  денний  та  регламент,  затверджений        

     Наглядовою радою ( Протокол   № 9  від 03.11.2017р ). 
        1)Порядок   денний :  
1. Про обрання членів лічильної комісії. 
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів. 
3. Про затвердження порядку  денного та регламенту Загальних зборів. 
4. Прийняття  рішення  про  зміну типу  Товариства з Публічного  Акціонерного   
    Товариства «Львівський  завод  залізобетонних  виробів № 2» на Приватне   
    Акціонерне  Товариство «Львівський  завод  залізобетонних  виробів № 2» .  
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту  
   Товариства   в новій  редакції. Затвердження  нової  редакції  Статуту Товариства. 

  6. Про внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову Раду,     
    Правління та Ревізійну комісію Товариства  шляхом   викладення   даних   
    положень в новій  редакції. 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.   
    Визначення   кількісного  складу  Наглядової  Ради. 
8. Обрання  членів Наглядової Ради. 
9. Обрання Голови Наглядової Ради. 

10. Прийняття   рішення   про   припинення   повноважень  членів   Правління   
     Товариства.  Визначення   кількісного  складу  Правління.  
11. Обрання членів  Правління Товариства. 
12. Обрання  Голови  Правління Товариства. 
13. Прийняття   рішення   про   припинення   повноважень   членів    Ревізійної   
     комісії  Товариства.  Визначення    кількісного  складу   Ревізійної   комісії   
     Товариства.   
14. Обрання  членів  Ревізійної  комісії  Товариства.   
15 Затвердження     умов    цивільно - правових    договорів ( трудових ),       що    
     укладатимуться  з членами Наглядової  Ради Товариства. Обрання особи, яка  
     уповноважується  на   підписання   цивільно –правових ( трудових) договорів з  

  членами Наглядової  Ради  Товариства.  
 

       2 ) Регламент  проведення  Загальних  Зборів  акціонерів : 
               -     обрання  робочих  органів  зборів                        -   15 хв 

- виступ доповідача  по питанню зміни типу  
      акціонерного Товариства                                       -  20 хв. ; 
- виступ доповідача  по питанню внесення   
      змін  до  Статуту  Товариства                               -   20 хв.             
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          -    виступ доповідача  по питанню внесення   

      змін  до  Положень про Органи правління 
      Товариства                                                                -  15 хв                  
-     обрання  органів  правління   
     ( питання порядку денного з 7 по 14 )                   -  по 5 хв. ( 40 хв) 
- виступ доповідача  по питанню умов  

цивільно - правових договорів                             -  10 хв. 
-    обговорення по  порядку  денному                       -  по  5 хв.   

       Закінчити  протягом  3- х  годин .               
Питань, та  інших  пропозицій   щодо   оголошеного  проекту  рішення  з  питання № 3  
порядку  денного  не  надійшло.      

 
 ПИТАННЯ № 3  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО  ТА  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  ВИНЕСЕНО   НА 
ГОЛОСУВАННЯ. 

Лічильна   комісія здійснила підрахунок голосів.      
 Голова  Лічильної  комісії   Пастущак І.З.  оголосив  результати голосування :  

      ,, ЗА ,,                       -  7  акціонерів  ( сім ), які  в сукупності  водіють 793 247 (сімсот   
                                               дев’яносто  три  тисячі  двісті  сорок  сім)   -  голосами,  що   
                                               дорівнює –  100,0 %    голосів    акціонерів,   що   беруть    участь   
                                               у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій .  

,, ПРОТИ ,,                 -  немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  

  Рішення  прийняте простою більшістю голосів акціонерів, що   беруть    участь   
у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій . 

РІШЕННЯ ПО ПИТАННЮ № 3  ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПРИЙНЯТЕ    ЗАГАЛЬНИМИ    
ЗБОРАМИ:     

  3.1 Затвердити  запропонований  порядок  денний  та  регламент,  затверджений        
  Наглядовою радою ( Протокол   № 9  від 03.11.2017р ). 

           1)   Порядок   денний :  
1. Про обрання членів лічильної комісії. 
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів. 
3. Про затвердження порядку  денного та регламенту Загальних зборів. 
4. Прийняття  рішення  про  зміну типу  Товариства з Публічного  Акціонерного   
    Товариства «Львівський  завод  залізобетонних  виробів № 2» на Приватне   
    Акціонерне  Товариство «Львівський  завод  залізобетонних  виробів № 2» .  
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту  
 Товариства   в новій  редакції. Затвердження  нової  редакції  Статуту Товариства 

6. Про внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову Раду,     
    Правління та Ревізійну комісію Товариства  шляхом   викладення   даних   
    положень в новій  редакції. 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.   
    Визначення   кількісного  складу  Наглядової  Ради. 
8. Обрання  членів Наглядової Ради. 
9. Обрання Голови Наглядової Ради. 

10. Прийняття   рішення   про   припинення   повноважень  членів   Правління   
     Товариства.  Визначення   кількісного  складу  Правління.  
11. Обрання членів  Правління Товариства. 
12. Обрання  Голови  Правління Товариства. 
13. Прийняття   рішення   про   припинення   повноважень   членів    Ревізійної   
     комісії  Товариства.  Визначення    кількісного  складу   Ревізійної   комісії   
     Товариства.   
14. Обрання  членів  Ревізійної  комісії  Товариства.   
15 Затвердження     умов    цивільно - правових    договорів ( трудових ),       що    
     укладатимуться  з членами Наглядової  Ради Товариства. Обрання особи, яка  
     уповноважується  на   підписання   цивільно –правових ( трудових) договорів з  

  членами Наглядової  Ради  Товариства.  
                     
                  2) Регламент  проведення  Загальних  Зборів  акціонерів : 

               -     обрання  робочих  органів  зборів                        -   15 хв 
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- виступ доповідача  по питанню зміни типу  
      акціонерного Товариства                                      -  20 хв. ; 
- виступ доповідача  по питанню внесення   
      змін  до  Статуту  Товариства                          -   20 хв.             
- виступ доповідача  по питанню внесення   
      змін  до  Положень про Органи правління 
      Товариства                                                               -  15 хв                  
-     обрання  органів  правління   
     ( питання порядку денного з 7 по 14 )                 -  по 5 хв. ( 40 хв) 
- виступ доповідача  по питанню умов  

цивільно - правових договорів                             -  10 хв. 
-    обговорення по  порядку  денному                      -  по  5 хв.   

            Закінчити  протягом  3- х  годин .               
 

4.  По   питанню   № 4  порядку   денного  ,,  Прийняття  рішення  про  зміну типу  
Товариства з Публічного  Акціонерного Товариства «Львівський  завод  
залізобетонних  виробів № 2» на  Приватне  Акціонерне  Товариство «Львівський  
завод  залізобетонних  виробів № 2»  ,,   слухали     Голову    Правління     -   Перуна   
Романа   Ярославовича  який  повідомив, що у зв’язку із прийняттям змін до Закону 
України «Про акціонерні товариства», які вступають в силу з 01.01.2018року, 
виникла  необхідність у зміні   типу  Товариства  з  Публічного  на  Приватне. 

            Голова   Загальних  Зборів  Ващенко Г.С.  запропонувала  прийняти рішення про 
зміну типу Товариства, а  саме з   ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА       

      «Львівський  завод  залізобетонних  виробів № 2» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «Львівський  завод  залізобетонних  виробів № 2 ». і  оголосила  проект  
рішення  з  питання № 4  порядку  денного :  
 
    4.1. Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА « Львівський  завод  залізобетонних  виробів № 2»   на  ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  « Львівський  завод  залізобетонних  виробів № 2»   
 
Питань, та  інших  пропозицій    щодо   оголошеного  проекту  рішення  з  питання            
№ 4  порядку  денного  не  надійшло.      

 
   ПИТАННЯ № 4  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО  ТА  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  ВИНЕСЕНО   НА 

ГОЛОСУВАННЯ. 
Лічильна   комісія  здійснила    підрахунок   голосів.      
 Голова  Лічильної  комісії   Пастущак І.З.  оголосив  результати голосування :  

      ,, ЗА ,,                       -  7  акціонерів  ( сім ), які  в сукупності  водіють 793 247 (сімсот   
                                               дев’яносто  три  тисячі  двісті  сорок  сім)   -  голосами,  що   
                                               дорівнює –  100,0 %    голосів    акціонерів,   що   беруть    участь   
                                               у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій .  

           ,, ПРОТИ ,,                 -  немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  

  Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з 
відповідного  питання  акцій.  

    
    РІШЕННЯ ПО ПИТАННЮ № 4  ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПРИЙНЯТЕ    ЗАГАЛЬНИМИ    
    ЗБОРАМИ:     

       4.1. Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА « Львівський  завод  залізобетонних  виробів № 2»   на  ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  « Львівський  завод  залізобетонних  виробів № 2»   
  

  5.   По   питанню  № 5  порядку   денного ,,  Внесення   змін  до Статуту  Товариства 
шляхом викладення Статуту Товариства  в новій  редакції.  Затвердження  нової   
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     редакції  Статуту Товариства ,,  слухали голову  Наглядової  ради  Топилка І.В., який 

запропонував, у зв’язку із прийняттям рішення про зміну типу  Товариства, а також 
внесенням змін і приведенням у відповідність до чинного законодавства України 
Статуту Товариства, прийняти рішення про затвердження Статуту Товариства в 
новій редакції та уповноваження  голови і секретаря  Загальних зборів підписати 
даний Статут. 

      Голова   Загальних  Зборів  Ващенко Г.С.  запропонувала  прийняти  рішення про  
внесення змін  до  Статуту  Товариства  шляхом   викладення  Статуту Товариства  
в новій  редакції, затвердити  нову редакцію  Статуту Товариства та  
уповноважити  голову  і  секретаря  Загальних  зборів  підписати  даний  Статут і  
оголосила  проект  рішення  з  питання № 5  порядку  денного :  
             5.1. Внести  зміни  до Статуту  Товариства  шляхом   викладення  Статуту  
                  Товариства  в новій  редакції. Затвердити  нову  редакцію  Статуту   
                  Товариства. 

5.2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати  
      Статут  Товариства  в  новій  редакції. 

 
Питань, та  інших  пропозицій    щодо   оголошеного  проекту  рішення  з  питання          
№ 5 порядку денного  не  надійшло.      
 
ПИТАННЯ № 5  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО  ТА   ПРОЕКТ   РІШЕННЯ    ВИНЕСЕНО    НА 
ГОЛОСУВАННЯ. 

Лічильна   комісія  здійснила    підрахунок   голосів.      
 Голова  Лічильної  комісії   Пастущак І.З.  оголосив  результати голосування :  

      ,, ЗА ,,                       -  7  акціонерів  ( сім ), які  в сукупності  водіють 793 247 (сімсот   
                                               дев’яносто  три  тисячі  двісті  сорок  сім)   -  голосами,  що   
                                               дорівнює –  100,0 %    голосів    акціонерів,   що   беруть    участь   
                                               у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій .  

           ,, ПРОТИ ,,                 -  немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у Загальних  зборах  та  є  власниками  голосуючих  з відповідного  питання  
акцій.  

   РІШЕННЯ ПО ПИТАННЮ № 5    ПОРЯДКУ  ДЕННОГО,   ПРИЙНЯТЕ    ЗАГАЛЬНИМИ    
   ЗБОРАМИ:                                                               

              5.1.  Внести зміни до Статуту  Товариства  шляхом   викладення  Статуту  
                  Товариства  в новій  редакції. Затвердити  нову  редакцію  Статуту   
                  Товариства. 

5.2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати  
      Статут Товариства в новій редакції. 

 
6. По   питанню  № 6 порядку денного  « Про внесення змін до положень про Загальні 

збори акціонерів, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства  
шляхом  викладення   даних   положень  в  новій   редакції » слухали  голову зборів – 
Ващенко Г.С. , яка ознайомила присутніх із змінами     до положень  про  Загальні   
збори  акціонерів, Наглядову Раду,  Правління  та    Ревізійну   комісію  Товариства,  
які  необхідно   внести   в  дані   положення,    у  відповідності  до  нової   редакції  
Статуту  Товариства  і  оголосила  проект  рішення  з  питання № 6  порядку  
денного :  

  6.1.Внести зміни до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову Раду,  
   Правління та Ревізійну комісію Товариства. Затвердити положення про  
   Загальні збори акціонерів, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну  
   комісію Товариства  шляхом  викладення   даних  положень в новій   
   редакції.  
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Питань, та  інших  пропозицій    щодо   оголошеного  проекту  рішення  з  питання          
№ 6 порядку денного  не  надійшло.      
 
ПИТАННЯ № 6  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО  ТА   ПРОЕКТ   РІШЕННЯ    ВИНЕСЕНО    НА 
ГОЛОСУВАННЯ. 

Лічильна   комісія  здійснила    підрахунок   голосів.      
 Голова  Лічильної  комісії   Пастущак І.З. оголосив  результати голосування :  

      ,, ЗА ,,                       -  7  акціонерів  ( сім ), які  в сукупності  водіють 793 247 (сімсот   
                                               дев’яносто  три  тисячі  двісті  сорок  сім)   -  голосами,  що   
                                               дорівнює –  100,0 %    голосів    акціонерів,   що   беруть    участь   
                                               у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій .  

           ,, ПРОТИ ,,                 -  немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  

Рішення  прийняте простою більшістю голосів акціонерів, що   беруть    участь   
у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій . 

 
   РІШЕННЯ ПО ПИТАННЮ № 6   ПОРЯДКУ  ДЕННОГО,   ПРИЙНЯТЕ    ЗАГАЛЬНИМИ    
   ЗБОРАМИ:                                                               

 6.1.Внести зміни до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову Раду,  
  Правління та Ревізійну комісію Товариства. Затвердити положення про  
  Загальні  збори  акціонерів,  Наглядову  Раду,  Правління   та   Ревізійну  
  комісію   Товариства  шляхом  викладення   даних  положень   в  новій   
  редакції.  

 
7. По   питанню  № 7 порядку   денного, «Прийняття рішення про припинення 

повноважень членів Наглядової Ради. Визначення  кількісного  складу  
Наглядової  Ради» - слухали  голову  Загальних  зборів Ващенко Г.С., яка 
пояснила присутнім, що, Наглядова рада Товариства була обрана на річних  
Загальних  зборах  акціонерів 25 квітня 2017року і термін дії  її повноважень ще 
не закінчився. Після реєстрації Товариства як  Приватне,  всі  органи  
управління  Приватного  акціонерного Товариства, в тому  числі  і Наглядова 
рада, будуть обиратись на  перших  Загальних  зборах Товариства.  В  зв’язку  із  
цим,  запропонувала   винести  на  голосування  проект  іншого  рішення.  

              7.1. Не  припиняти  повноважень членів  Наглядової  ради Товариства. 
              7.2. Повноваження членів Наглядової  ради  діють  до  наступного обрання                     
                    Загальними  зборами  органів   управління  Товариства,  
                    або  до  закінчення  їх  терміну  дії.       

              Питань, та  інших  пропозицій    щодо   оголошеного  проекту  рішення  з  питання          
№ 7 порядку денного  не  надійшло.      

 
ПИТАННЯ № 7  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО  ТА   ПРОЕКТ   РІШЕННЯ    ВИНЕСЕНО    НА 
ГОЛОСУВАННЯ. 

Лічильна   комісія  здійснила    підрахунок   голосів.      
 Голова  Лічильної  комісії   Пастущак І.З.  оголосив  результати голосування :  

      ,, ЗА ,,                       -  7  акціонерів  ( сім ), які  в сукупності  водіють 793 247 (сімсот   
                                               дев’яносто  три  тисячі  двісті  сорок  сім)   -  голосами,  що   
                                               дорівнює –  100,0 %    голосів    акціонерів,   що   беруть    участь   
                                               у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій .  

           ,, ПРОТИ ,,                 -  немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  

Рішення  прийняте простою більшістю голосів акціонерів, що   беруть    участь   
у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій . 
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  РІШЕННЯ ПО ПИТАННЮ  № 7   ПОРЯДКУ  ДЕННОГО,   ПРИЙНЯТЕ    ЗАГАЛЬНИМИ    
   ЗБОРАМИ:                                                               

                      7.1. Не  припиняти  повноважень членів  Наглядової  ради Товариства.        
                7.2. Повноваження членів Наглядової  ради  діють  до  наступного обрання                     
                    Загальними  зборами  органів   управління  Товариства, або  до  закінчення   
                    їх  терміну  дії.       

               
             8.  По   питанню   № 8 порядку   денного  «  Обрання   членів   Наглядової   Ради» -  

            слухали  голову  Загальних  зборів Ващенко Г.С., яка  пояснила   присутнім, що,  
      так як по питанню № 7 порядку  денного було  прийняте  рішення  не  припиняти    
      повноважень членів Наглядової  ради Товариства, то по  питанню № 8 порядку      
        денного    комулятивне  голосування   не   проводиться.  

    Запропонувала  наступний  проект рішення:     
               8.1. Кумулятивне  голосування  по  питанню № 8 порядку  денного,                            
                      «  Обрання  членів Наглядової  Ради»  не  проводити . 

                
               Питань, та  інших  пропозицій    щодо   оголошеного  проекту  рішення  з  питання             
               № 8 порядку денного  не  надійшло.      

 
ПИТАННЯ № 8  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО  ТА   ПРОЕКТ   РІШЕННЯ    ВИНЕСЕНО    НА 
ГОЛОСУВАННЯ. 

Лічильна   комісія  здійснила    підрахунок   голосів.      
 Голова  Лічильної  комісії   Пастущак І.З.  оголосив  результати голосування :  

      ,, ЗА ,,                       -  7  акціонерів  ( сім ), які  в сукупності  водіють 793 247 (сімсот   
                                               дев’яносто  три  тисячі  двісті  сорок  сім)   -  голосами,  що   
                                               дорівнює –  100,0 %    голосів    акціонерів,   що   беруть    участь   
                                               у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій .  

           ,, ПРОТИ ,,                 -  немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  

Рішення  прийняте простою більшістю голосів акціонерів, що   беруть    участь   
у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій . 

    
 РІШЕННЯ ПО ПИТАННЮ  № 8   ПОРЯДКУ  ДЕННОГО,   ПРИЙНЯТЕ    ЗАГАЛЬНИМИ    
  ЗБОРАМИ:                                                               

                    8.1.  Кумулятивне  голосування  по  питанню № 8  порядку  денного,                            
                      «  Обрання  членів Наглядової  Ради»  не  проводити . 

 
9. По   питанню   № 9 порядку   денного, «  Обрання Голови  Наглядової Ради» - 

слухали  голову  Загальних  зборів Ващенко Г.С., яка пояснила присутнім,   що,  
     так як  по  питанню № 7 порядку  денного було  прийняте  рішення  не  

припиняти повноважень членів Наглядової ради Товариства, то по  питанню          
№ 9 порядку   денного  комулятивне голосування  не  проводиться.  

    Запропонувала  наступний  проект рішення:     
               9.1. Кумулятивне  голосування  по  питанню № 9 порядку  денного,                            
                      «  Обрання  Голови Наглядової  Ради»  не  проводити . 
                    9.2. Повноваження   Голови   Наглядової   ради  діють  до   наступного  
                     обрання   Загальними  зборами   органів   управління  Товариства,  
                     або  до  закінчення   їх  терміну  дії.       
  

               Питань, та  інших  пропозицій    щодо   оголошеного  проекту  рішення  з  питання             
               № 9 порядку денного  не  надійшло.      
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ПИТАННЯ № 9  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО  ТА   ПРОЕКТ   РІШЕННЯ    ВИНЕСЕНО    НА 
ГОЛОСУВАННЯ. 

Лічильна   комісія  здійснила    підрахунок   голосів.      
 Голова  Лічильної  комісії   Пастущак І.З.  оголосив  результати голосування :  

      ,, ЗА ,,                       -  7  акціонерів  ( сім ), які  в сукупності  водіють 793 247 (сімсот   
                                               дев’яносто  три  тисячі  двісті  сорок  сім)   -  голосами,  що   
                                               дорівнює –  100,0 %    голосів    акціонерів,   що   беруть    участь   
                                               у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій .  

           ,, ПРОТИ ,,                 -  немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  

Рішення  прийняте простою більшістю голосів акціонерів, що   беруть    участь   
у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій . 

   
 РІШЕННЯ ПО ПИТАННЮ  № 9   ПОРЯДКУ  ДЕННОГО,   ПРИЙНЯТЕ    ЗАГАЛЬНИМИ    
  ЗБОРАМИ:                                                               

                    9.1.  Кумулятивне  голосування  по  питанню № 9 порядку  денного,                            
                       «  Обрання  Голови Наглядової  Ради»  не  проводити . 
                    9.2.  Повноваження  Голови  Наглядової  ради  діють  до   наступного  
                     обрання   Загальними  зборами   органів   управління  Товариства,  
                     або  до  закінчення   їх  терміну  дії.       
 
10. По   питанню   № 10 порядку   денного, « Прийняття рішення про припинення 

повноважень членів Правління Товариства. Визначення  кількісного  складу 
Правління» - слухали  голову  Загальних  зборів Ващенко Г.С., яка пояснила 
присутнім, що, Правління Товариства було обране на річних  Загальних  зборах  
акціонерів 25 квітня 2017року і термін дії  повноважень його членів  ще не 
закінчився. Після реєстрації Товариства як  Приватне,  всі  органи  управління  
Приватного  акціонерного Товариства, в тому  числі  і Правління, будуть 
обиратись на  перших  Загальних  зборах Товариства.  В  зв’язку  із  цим,  
запропонувала   винести  на  голосування  проект  іншого  рішення.  

              10.1. Не  припиняти  повноважень членів  Правління Товариства. 
              10.2. Повноваження членів Правління  діють  до наступного обрання                      
                      Загальними  зборами   органів   управління  Товариства, або  до 
                      закінчення   їх  терміну  дії.       

                
               Питань, та  інших  пропозицій    щодо   оголошеного  проекту  рішення  з  питання             
               № 10 порядку  денного  не  надійшло.      

 
ПИТАННЯ № 10  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО  ТА   ПРОЕКТ   РІШЕННЯ    ВИНЕСЕНО    НА 
ГОЛОСУВАННЯ. 

Лічильна   комісія  здійснила    підрахунок   голосів.      
 Голова  Лічильної  комісії   Пастущак І.З.  оголосив  результати голосування :  

      ,, ЗА ,,                       -  7  акціонерів  ( сім ), які  в сукупності  водіють 793 247 (сімсот   
                                               дев’яносто  три  тисячі  двісті  сорок  сім)   -  голосами,  що   
                                               дорівнює –  100,0 %    голосів    акціонерів,   що   беруть    участь   
                                               у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій .  

           ,, ПРОТИ ,,                 -  немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  

Рішення  прийняте простою більшістю голосів акціонерів, що   беруть    участь   
у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій . 

   РІШЕННЯ ПО ПИТАННЮ  № 10   ПОРЯДКУ  ДЕННОГО,   ПРИЙНЯТЕ    ЗАГАЛЬНИМИ    
   ЗБОРАМИ:                                                               
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                 10.1. Не  припиняти  повноважень членів  Правління Товариства. 
                 10.2. Повноваження членів Правління  діють  до наступного  
                     обрання   Загальними  зборами   органів   управління  Товариства,  
                     або  до  закінчення   їх  терміну  дії.       
 
11. По   питанню   № 11   порядку   денного    «  Обрання   членів     Правління   
     Товариства » - слухали  голову  Загальних  зборів Ващенко Г.С., яка пояснила 

присутнім, що, так як  по  питанню № 10 порядку  денного було  прийняте  
рішення  не  припиняти повноважень членів Правління Товариства, то по  
питанню № 11 порядку   денного    комулятивне  голосування  не  проводиться.  

    Запропонувала  наступний  проект рішення:     
               11.1. Кумулятивне  голосування  по  питанню № 11 порядку  денного,                            
                      «  Обрання  членів Правління Товариства »  не  проводити . 

                
               Питань, та  інших  пропозицій    щодо   оголошеного  проекту  рішення  з  питання             
               № 11 порядку денного  не  надійшло.      

 
ПИТАННЯ № 11  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО  ТА   ПРОЕКТ   РІШЕННЯ    ВИНЕСЕНО    НА 
ГОЛОСУВАННЯ. 

Лічильна   комісія  здійснила    підрахунок   голосів.      
 Голова  Лічильної  комісії   Пастущак І.З.  оголосив  результати голосування :  

      ,, ЗА ,,                       -  7  акціонерів  ( сім ), які  в сукупності  водіють 793 247 (сімсот   
                                               дев’яносто  три  тисячі  двісті  сорок  сім)   -  голосами,  що   
                                               дорівнює –  100,0 %    голосів    акціонерів,   що   беруть    участь   
                                               у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій .  

           ,, ПРОТИ ,,                 -  немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  

Рішення  прийняте простою більшістю голосів акціонерів, що   беруть    участь   
у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій . 

    
 РІШЕННЯ ПО ПИТАННЮ  № 11   ПОРЯДКУ  ДЕННОГО,   ПРИЙНЯТЕ    ЗАГАЛЬНИМИ    
  ЗБОРАМИ:                                                               

                   11.1.  Кумулятивне  голосування  по  питанню № 11 порядку  денного,                            
                              «  Обрання  членів  Правління Товариства »  не  проводити . 

 
12. По   питанню   № 12 порядку   денного, «  Обрання Голови Правління Товариства» 

- слухали  голову  Загальних  зборів Ващенко Г.С.,  яка  пояснила  присутнім, що,  
так як  по  питанню № 10 порядку  денного було  прийняте  рішення  не  
припиняти повноважень членів  Правління Товариства, то по  питанню № 12  
порядку   денного  комулятивне  голосування  не  проводиться.  

    Запропонувала  наступний  проект рішення:     
               12.1. Кумулятивне  голосування  по  питанню № 12 порядку  денного,                            
                      «  Обрання  Голови Правління Товариства »  не  проводити . 
                    12.2. Повноваження  Голови  Правління  діють  до наступного  
                     обрання   Загальними  зборами   органів  управління  Товариства,  
                     або  до  закінчення   їх  терміну  дії.       

 
               Питань, та  інших  пропозицій    щодо   оголошеного  проекту  рішення  з  питання             
               № 12 порядку денного  не  надійшло.      
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ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ  ДЕННОГО  ТА   ПРОЕКТ   РІШЕННЯ    ВИНЕСЕНО    НА 
ГОЛОСУВАННЯ. 

Лічильна   комісія  здійснила    підрахунок   голосів.      
 Голова  Лічильної  комісії   Пастущак І.З.  оголосив  результати голосування :  

      ,, ЗА ,,                       -  7  акціонерів  ( сім ), які  в сукупності  водіють 793 247 (сімсот   
                                               дев’яносто  три  тисячі  двісті  сорок  сім)   -  голосами,  що   
                                               дорівнює –  100,0 %    голосів    акціонерів,   що   беруть    участь   
                                               у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій .  

           ,, ПРОТИ ,,                 -  немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  

Рішення  прийняте простою більшістю голосів акціонерів, що   беруть    участь   
у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій . 

    
 РІШЕННЯ ПО ПИТАННЮ  № 12   ПОРЯДКУ  ДЕННОГО,   ПРИЙНЯТЕ    ЗАГАЛЬНИМИ    
  ЗБОРАМИ:                                                               

                12.1. Кумулятивне  голосування  по  питанню № 12 порядку  денного,                            
                         «  Обрання  Голови Правління Товариства »  не  проводити . 
                    12.2. Повноваження  Голови  Правління  діють  до наступного  
                     обрання   Загальними  зборами   органів   управління  Товариства,  
                     або  до  закінчення   їх  терміну  дії.       

 
13. По   питанню   № 13 порядку   денного, « Прийняття рішення про припинення 

повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Визначення  кількісного  
складу Ревізійної комісії Товариства » - слухали  голову Загальних  зборів 
Ващенко Г.С., яка пояснила присутнім, що Ревізійна комісія була обрана на 
річних Загальних  зборах  акціонерів 25 квітня 2017року і термін дії  повноважень 
її членів ще не закінчився. Після реєстрації Товариства як  Приватне,  всі  органи  
управління  Приватного акціонерного Товариства, в тому  числі  і Ревізійна  
комісія, будуть обиратись на  перших  Загальних  зборах Товариства.  В  зв’язку  
із  цим,  запропонувала   винести  на  голосування  проект  іншого  рішення.  

              13.1. Не  припиняти  повноважень членів Ревізійної  комісії Товариства. 
              13.2. Повноваження членів Ревізійної  комісії  діють до наступного  
                     обрання   Загальними  зборами   органів   управління  Товариства,  
                     або  до  закінчення   їх  терміну  дії.       

  
               Питань, та  інших  пропозицій    щодо   оголошеного  проекту  рішення  з  питання             
               № 13 порядку  денного  не  надійшло.      

 
ПИТАННЯ № 13  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО  ТА   ПРОЕКТ   РІШЕННЯ    ВИНЕСЕНО    НА 
ГОЛОСУВАННЯ. 

Лічильна   комісія  здійснила    підрахунок   голосів.      
 Голова  Лічильної  комісії   Пастущак І.З.  оголосив  результати голосування :  

      ,, ЗА ,,                       -  7  акціонерів  ( сім ), які  в сукупності  водіють 793 247 (сімсот   
                                               дев’яносто  три  тисячі  двісті  сорок  сім)   -  голосами,  що   
                                               дорівнює –  100,0 %    голосів    акціонерів,   що   беруть    участь   
                                               у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій .  

           ,, ПРОТИ ,,                 -  немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  

 
Рішення  прийняте  простою  більшістю  голосів  акціонерів,  що   беруть    участь   
у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій . 
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   РІШЕННЯ ПО ПИТАННЮ  № 13   ПОРЯДКУ  ДЕННОГО,   ПРИЙНЯТЕ    ЗАГАЛЬНИМИ    
   ЗБОРАМИ:                                                               

              13.1. Не  припиняти  повноважень членів Ревізійної  комісії Товариства. 
              13.2. Повноваження членів Ревізійної  комісії  діють до наступного  
                     обрання   Загальними  зборами   органів   управління  Товариства,  
                     або  до  закінчення   їх  терміну  дії.       

 
14. По   питанню  № 14 порядку   денного, «  Обрання  членів Ревізійної  комісії  

Товариства » - слухали  голову  Загальних  зборів Ващенко Г.С., яка пояснила 
присутнім, що, так як  по  питанню № 13 порядку  денного було  прийняте  
рішення  не  припиняти повноважень членів Ревізійної  комісії  Товариства, то по  
питанню № 14 порядку   денного  комулятивне голосування  не  проводиться.  

    Запропонувала  наступний  проект рішення:     
               14.1. Кумулятивне  голосування  по  питанню № 14 порядку  денного,                            
                      «  Обрання  членів Ревізійної  комісії  Товариства »  не  проводити . 

                
               Питань, та  інших  пропозицій    щодо   оголошеного  проекту  рішення  з  питання             
               № 14  порядку  денного  не  надійшло.      

 
ПИТАННЯ № 14  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО  ТА   ПРОЕКТ   РІШЕННЯ    ВИНЕСЕНО    НА 
ГОЛОСУВАННЯ. 

Лічильна   комісія  здійснила    підрахунок   голосів.      
 Голова  Лічильної  комісії   Пастущак І.З.  оголосив  результати голосування :  

      ,, ЗА ,,                       -  7  акціонерів  ( сім ), які  в сукупності  водіють 793 247 (сімсот   
                                               дев’яносто  три  тисячі  двісті  сорок  сім)   -  голосами,  що   
                                               дорівнює –  100,0 %    голосів    акціонерів,   що   беруть    участь   
                                               у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій .  

           ,, ПРОТИ ,,                 -  немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  

Рішення  прийняте  простою  більшістю голосів  акціонерів,  що   беруть    участь   
у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій . 

    
 РІШЕННЯ ПО ПИТАННЮ  № 14   ПОРЯДКУ  ДЕННОГО,   ПРИЙНЯТЕ    ЗАГАЛЬНИМИ    
  ЗБОРАМИ:                                                               

                  14.1. Кумулятивне  голосування  по  питанню № 14 порядку  денного,                            
                           «  Обрання  членів Ревізійної  комісії  Товариства »  не  проводити. 
 

15. По   питанню  № 15 порядку  денного  «Затвердження  умов   цивільно - правових    
договорів ( трудових ), що укладатимуться з членами Наглядової  Ради 
Товариства. Обрання особи, яка    уповноважується  на   підписання   цивільно –
правових ( трудових) договорів з   членами Наглядової  Ради  Товариства » - 
слухали  голову  Загальних  зборів Ващенко Г.С., яка  пояснила присутнім, що, 
так як  рішення про переобрання  членів  Наглядової  ради  Товариства  не 
приймалось, то по  питанню № 15 порядку  денного  голосування  не  проводиться.  

    Запропонувала  наступний  проект рішення:     
               15.1. Голосування  по  питанню № 15 порядку  денного,  « Затвердження                         
                         умов  цивільно - правових  договорів ( трудових ), що укладатимуться  
                        з   членами Наглядової  Ради Товариства.   Обрання  особи,    яка     
                        уповноважується  на   підписання   цивільно –правових ( трудових)  
                        договорів з  членами Наглядової  Ради  Товариства »  -не  проводити . 

                
               Питань, та  інших  пропозицій    щодо   оголошеного  проекту  рішення  з  питання             
               № 15 порядку  денного  не  надійшло.      
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ПИТАННЯ № 15  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО  ТА   ПРОЕКТ   РІШЕННЯ    ВИНЕСЕНО    НА 
ГОЛОСУВАННЯ. 

Лічильна   комісія  здійснила    підрахунок   голосів.      
 Голова  Лічильної  комісії   Пастущак І.З.  оголосив  результати голосування :  

       ,, ЗА ,,                       -  7  акціонерів  ( сім ), які  в сукупності  водіють 793 247 (сімсот   
                                               дев’яносто  три  тисячі  двісті  сорок  сім)   -  голосами,   що   
                                               дорівнює –  100,0 %    голосів    акціонерів,   що   беруть    участь   
                                               у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій .  

           ,, ПРОТИ ,,                 -  немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  

 
Рішення   прийняте  простою  більшістю  голосів  акціонерів,  що   беруть    участь   
у  Загальних   Зборах  і  є  власниками     голосуючих     акцій . 

  
 РІШЕННЯ ПО ПИТАННЮ  № 15   ПОРЯДКУ  ДЕННОГО,   ПРИЙНЯТЕ    ЗАГАЛЬНИМИ    
 ЗБОРАМИ:                                                               

                15.1. Голосування  по  питанню № 15 порядку  денного,  « Затвердження                         
                          умов  цивільно - правових  договорів ( трудових ), що укладатимуться  
                        з   членами Наглядової  Ради Товариства.   Обрання   особи,    яка     
                        уповноважується  на   підписання   цивільно –правових ( трудових)  

                   договорів  з  членами  Наглядової  Ради  Товариства » - не  проводити. 
 
 
 
          Голова   Загальних   Зборів    Ващенко   Галина   Степанівна    повідомила  

   присутніх,   що   порядок   денний    позачергових   Загальних   Зборів    акціонерів    
ПАТ « ЛЗЗБВ № 2»  вичерпано.  Усі  питання  порядку   денного,    винесені   на 
позачергові   Загальні   Збори  акціонерів   Товариства,  розглянуті   та  по   них  
прийняті   відповідні   рішення.      
 

 
ПОЗАЧЕРГОВІ   ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ  АКЦІОНЕРІВ  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ,, ЛЬВІВСЬКИЙ  ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ № 2,,   
                             ОГОЛОШУЮТЬСЯ  ЗАКРИТИМИ.        
 
 
 Позачергові  Загальні  Збори  акціонерів  ПАТ ,, Львівський  завод  залізобетонних  
виробів  № 2,,   закінчили   свою  роботу  о  16 годині  10 хвилин  21  грудня 2017 року.   
   
 
 
 
 

       Голова  позачергових 
       Загальних  Зборів  акціонерів         _______________    Ващенко  Г. С.   

 
 
 
 
Секретар  позачергових  
Загальних  Зборів  акціонерів         ________________   Гельжинська  В. А.    
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