
                           
 
 
                         ПУБЛІЧНЕ     АКЦІОНЕРНЕ   ТОВАРИСТВО                                 
              ,,  ЛЬВІВСЬКИЙ  ЗАВОД  ЗАЛІЗОБЕТОННИХ  ВИРОБІВ  № 2 ,, 

 
  
                                                                 
                                              П Р О Т О К О Л     №  7/23  
 
                          РІЧНИХ    ЗАГАЛЬНИХ   ЗБОРІВ    АКЦІОНЕРІВ           
 
   М.  ЛЬВІВ                                                                                            28  квітня   2016 Р. 
 
Річні   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  
28 квітня 2016р.   з   13 години 00 хвилин   до 14 години  00 хвилин     Реєстраційною  
комісією в  складі : Самардак  Ольга Миколаївна - голова  комісії , Дмитерко Марія 
Іванівна   та   Горбан Стефанія  Петрівна.  
Склад  Реєстраційної  комісії  було  обрано  рішенням  Наглядової  Ради Товариства  
від   22.02.2016року  ( Протокол № 1/16 ).        
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  річних  Загальних  Зборах  акціонерів Товариства станом  
на 24-у годину 25 квітня  2016 року   складає – 775 фізичних  осіб , власників - 

       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  річних  Загальних  Зборах  акціонерів Товариства   станом  
на  25 квітня  2016року  складає –865 436 акції ( вісімсот шістдесят  п’ять тисяч 
чотириста  тридцять  шість ) ;   

• загальна  кількість  осіб, які  зареєструвались для  участі  у річних  Загальних  
Зборах   акціонерів  Товариства  28 квітня  2016 року  складає  12   акціонерів , 
які  володіють – 795 324 акціями  ( сімсот  дев’яносто  п’ять   тисяч  триста  
двадцять  чотири ),  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  ;     
• річні   Загальні  Збори  акціонерів   Товариства   мають   кворум   -  91,6587 % 

голосуючих  акцій  та   є  правомочними   для  прийняття  рішень  з  порядку  
денного .     
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Перед  початком  голосування за порядком  денним   кандидат на Голову  Лічильної 
комісії  Горін  Іван Степанович   роз яснив  присутнім  порядок   голосування :  
- голосування   проводиться    з     використанням    бюлетенів ,   які      затверджені   
  рішенням   Наглядової   Ради   від   22.02.2016р.  ( Протокол № 1/16 ) ;  
- 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  усіх  питань порядку  денного  приймаються  простою  більшістю  голосів 
акціонерів, які  зареєструвалися  для  участі  в  Загальних   Зборах   та  є  власниками  
голосуючих  акцій .     
 
1.   Обрання     робочих     органів      та      затвердження    порядку    денного    та         
      регламенту     роботи     Загальних  зборів .   
       
  1.1.Слухали  Голову  Наглядової ради – Топилка І.В.   який  запропонував   обрати    
     Лічильну   комісію    в   складі  3-х   чоловік     : 

 
- Горін  Іван  Степанович            -  голова  Лічильної  комісії ;   
- Самардак Ольга   Миколаївна – член Лічильної  комісії ;  
- Горбан Стефанія  Петрівна       -  член Лічильної  комісії.  

 
Повноваження  обраного  складу  Лічильної  комісії  діють  до  обрання  нового  
складу  на  наступних  Загальних  Зборах  акціонерів  Товариства.  
За  склад  Лічильної  комісії  було  запропоновано  голосувати  в цілому.   
 
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  - 91,6587 %  загальної     кількості     
      голосуючих   акцій ,  і   100 %   голосів    акціонерів,   що   беруть    участь   
      у   Загальних   Зборах   і   є   власниками     голосуючих     акцій . 

        
  ГОЛОСУВАЛИ  : 

      ,, 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  приймається . 

    
    ВИРІШИЛИ : 

      1.1 Обрати  Лічильну   комісію    в   складі  3-х   чоловік     : 
 
- Горін  Іван  Степанович                 -  голова  Лічильної  комісії ;   
- Самардак Ольга   Миколаївна       -  член Лічильної  комісії ;  
- Горбан Стефанія  Петрівна        -  член Лічильної  комісії.  

 
Повноваження  обраного  складу  Лічильної  комісії діють  до  обрання  нового  
складу  на  наступних  Загальних  Зборах  акціонерів  Товариства.  
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1.2  Слухали    Голову    Наглядової   ради – Топилка І. В.   який  запропонував      
       наступні    кандидатури   на  обрання   Голови  зборів   та  секретаря  зборів : 
      -   Голова  Зборів     - член  правління    Гельжинська  Валентина  Антонівна   , 

   – Секретар  Зборів  - старший  інспектор  ВК  Огроднійчук Марія Михайлівна. 
  
 ГОЛОСУВАЛИ  : 

      ,, 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 приймається .   
     
     ВИРІШИЛИ : 

        1.2. Обрати  : 
      -   Головою   Загальних  Зборах  акціонерів       - члена  правління  Гельжинську   
           Валентину  Антонівну   , 

-  Секретарем  Загальних  Зборах  акціонерів    - старшого  інспектора    ВК       
    Огроднійчук   Марію   Михайлівну. 

       
     1.3. Слухали Голову  зборів –Гельжинську В.А. , яка   запропонувала   затвердити    
             порядок   денний    та  регламент  роботи   Загальних  Зборів  акціонерів. 
          
Оголошення   порядку   денного :  
 
1. Звіт  правління  про  фінансово- господарську  діяльність  Товариства  за 2015 рік.  
2. Звіт  Наглядової  ради  Товариства .  
3. Звіт    Ревізійної    комісії    та    її    висновок   щодо   річних   фінансових  звітів  та   
    Балансу  Товариства  за 2015 рік .     
4. Затвердження  звіту  Правління  та  фінансової  звітності  Товариства  за  2015 рік.  
    Розподіл  прибутку  Товариства .    
5. Розподіл  дивідендів  за  2015 рік.    
         
            Запропонований регламент  проведення  Загальних  Зборів  акціонерів : 

- виступ доповідача  по  звіту Правління  -  30 хв.; 
- виступ  голови Наглядової  Ради              -  10 хв.; 
- виступ  голови  Ревізійної  Комісії            -  10 хв.; 
- затвердження  звіту  та  фінансової   

звітності , розподіл прибутків                    -  20 хв.; 
         -     розподіл  дивідендів                                     -  10 хв.; 
         -     обговорення  доповіді                                  -  10 хв.; 
         -     по  порядку  денному                                  -  по  5 хв.   
   Закінчити   роботу   Загальних  Зборів  протягом   2-х   годин .               
 
 ГОЛОСУВАЛИ  : 

      ,, 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  приймається .   
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     ВИРІШИЛИ : 

        1.3 Затвердити   порядок   денний    та  регламент  роботи   Загальних  Зборів   
              акціонерів. 
         Порядок   денний :  
        1. Звіт  правління  про  фінансово- господарську  діяльність  Товариства  за 2015    
           рік.  
       2. Звіт  Наглядової  ради  Товариства .  
       3. Звіт    Ревізійної    комісії    та    її    висновок   щодо   річних   фінансових  звітів   
        та    Балансу  Товариства  за 2015 рік .     
      4. Затвердження  звіту  Правління  та  фінансової  звітності  Товариства  за  2015  
        рік.     Розподіл  прибутку  Товариства .    
      5. Розподіл  дивідендів  за  2015 рік.    
 
         
        Регламент  проведення  Загальних  Зборів  акціонерів : 

- виступ доповідача  по  звіту Правління  -  30 хв.; 
- виступ  голови Наглядової  ради               -  10 хв.; 
- виступ  голови  Ревізійної  комісії            -  10 хв.; 
- затвердження  звіту  та  фінансової   

звітності , розподіл прибутків                -  20 хв.; 
         -     розподіл  дивідендів                                   -  10 хв.; 

    -     обрання  органів  правління                     -  20 хв.; 
         -     обговорення  доповіді                                -  10 хв.; 
         -     по  порядку  денному                                -  по  5 хв.   
  Закінчити роботу  Загальних  Зборів  протягом   2-х   годин .               
 

2.  По   питанню   № 1  порядку   денного   ,,  Звіт    Правління     про     фінансово- 
господарську    діяльність      Товариства   за    2015  рік  ,,     слухали       Голову     
Правління     -   Перуна   Романа   Ярославовича  ,     який      відзвітував     перед    
акціонерами     про    роботу    Правління  за  2015 рік ,   ознайомив   присутніх    з  
економічними   показниками   фінансово –  господарської   діяльності Товариства   
за    звітний   період,  та   використанням   прибутку   за   звітний    рік .   

       
      Голова   Загальних   Зборів    Гельжинська  В. А     запропонувала      обговорити  

представлений   звіт  Правління  та   оголосила  проект  рішення  з  питання № 1   
      порядку  денного :  
   
       2.1     Затвердити   звіт   Правління  ПАТ ,, ЛЗЗБВ №2,,    про     фінансово-  
                 господарську    діяльність    Товариства   за    2015 рік.         

 
Питань,  щодо  звіту  Правління  ПАТ ,, ЛЗЗБВ №2,,  про  фінансово- господарську    
діяльність  Товариства  за 2015  рік  та   оголошеного  проекту  рішення  з питання 
№ 1 порядку денного  не  надійшло.      
 
ГОЛОСУВАЛИ  : 

      ,, 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  по  питанню  № 1  порядку  денного  приймається. 
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ВИРІШИЛИ :  

       2.1     Затвердити   звіт   Правління   ПАТ ,, ЛЗЗБВ №2,,    про     фінансово-  
                 господарську    діяльність    Товариства   за    2015 рік.         

 
3.   По   питанню    № 2   порядку    денного    ,, Звіт   Наглядової   Ради   Товариства            
       за  2015 рік ,,  слухали  Голову  Наглядової  ради - Топилка   Ігоря   Васильовича ,  
      який  відзвітував   перед   акціонерами про  роботу Наглядової  ради  за  2015 рік.   
      Голова   Загальних   Зборів    Гельжинська  В. А.    запропонувала      обговорити  

представлений  звіт  Наглядової   Ради за  2015 рік і  оголосила  проект  рішення                   
з  питання № 2   порядку  денного :  
 
    3.1. Затвердити  звіт  Наглядової   Ради ПАТ ,, ЛЗЗБВ № 2 ,, за  2015 рік.  
 
Питань,  щодо  звіту   Наглядової   Ради  ПАТ ,, ЛЗЗБВ № 2 ,,   за  2015 рік   та   
оголошеного  проекту  рішення  з  питання № 2 порядку денного  не  надійшло.      
 
ГОЛОСУВАЛИ  : 

      ,, 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  по  питанню  № 2  порядку  денного  приймається. 
 
ВИРІШИЛИ :  

       3.1   Затвердити   звіт   Наглядової  Ради  ПАТ ,, ЛЗЗБВ №2,,  за 2015 рік.         
 
4. По   питанню  № 3  порядку   денного  ,,  Звіт   Ревізійної   Комісії   та  її    висновок     

   щодо   річних   звітів  та    Балансу    Товариства   за   2015р. ,,    слухали      Голову      
Ревізійної    комісії   -  Вінницьку  Марію     Богданівну   ,  яка   доповіла ,   що  
Ревізійна     комісія     підтвердила    достовірність   фінансової    звітності     та 
Балансу   ПАТ ,, ЛЗЗБВ №2 ,,    по    підсумках    роботи    за   2015  рік.       

      Запропонувала    затвердити    звіт   у   формі   Акту   Ревізійної    комісії . 
      Голова   Загальних   Зборів    Гельжинська  В. А.    запропонувала      обговорити  

представлений  звіт   Ревізійної   комісії   та  її    висновок щодо   річних   звітів  та    
Балансу  Товариства   за   2015р. ,,   і  оголосила  проект  рішення  з  питання № 3   
порядку  денного :  

        4.1  Затвердити  Звіт   Ревізійної   Комісії  та  її   висновок  щодо  річних  звітів  та        
              Балансу  Товариства  за  2015р. у  формі  ,,Акту Ревізійної  Комісії за  2015р. ,,       

 
Питань,  щодо  звіту   Ревізійної Комісії   ПАТ ,, ЛЗЗБВ № 2 ,,   за  2015 рік   та   
оголошеного  проекту  рішення  з  питання № 3 порядку денного  не  надійшло.      
 
ГОЛОСУВАЛИ  : 

      ,, 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  по  питанню  № 3  порядку  денного  приймається . 

 
ВИРІШИЛИ :  

      4.1  Затвердити   звіт  Ревізійної    Комісії    ПАТ ,, ЛЗЗБВ №2,,  та   її    висновок       
             щодо  річних  звітів  та  Балансу  Товариства  за  2015р. у  формі  ,,  Акту  
            Ревізійної  Комісії за  2015рік ,,       
        

      5.  По   питанню    № 4   порядку    денного ,,  Затвердження   звіту   Правління   та        
          фінансової   звітності  Товариства  за  2015 рік. Розподіл   прибутку  Товариства,, 

       слухали    п. Ващенко  Г. С.  –  головного   бухгалтера   ПАТ,    яка     ознайомила       
       акціонерів   з   показниками     річного    фінансового    звіту    ПАТ ,, ЛЗЗБВ № 2,,     
       за    2015 рік    та     статтями      Балансу    станом   на   31. 12. 2015 року.   
       Також     ознайомила     присутніх     з    Висновком    аудиторської      перевірки,       
       проведеної  незалежним  аудитором  ПП ,, Аудит  Плюс,, .  
        По    питанню     розподілу     прибутку      ПАТ   ,, ЛЗЗБВ № 2,, ,    отриманого      в   
      звітному   періоді,  п.  Ващенко Г.С.  доповіла   про   суми   нарахування   прибутку   
      по  фондах,    відповідно    до    розподілу,    запропонованого    в   звіті      Голови    
      правління .   
      Сума   коштів,    яка   може    бути    інвестована   за    рахунок   прибутку ,    що     
      залишається   в   розпорядженні   підприємства,  на   викуп    власних  акцій, була      
      затверджена  Загальними  зборами  акціонерів  в 2010році  в сумі - 3 000,0 тис  грн.   
      з   фонду  соціального  розвитку .   

    За період  2010р.  - 2015 р.   пропозицій   по   продажу    акцій    від    громадян –      
    акціонерів   Товариства    не   поступало .       

     Залишок    інвестованих     коштів    на     викуп     власних    акцій    в    2016  році      
    залишається   в   сумі      -  3 000,0 тис  грн. 
    Кошти    за     рахунок    прибутку    в    сумі    -   3 000,0 тис  грн.   можуть     бути     
    використані     на    придбання    акцій     ПАТ ,, ЛЗЗБВ № 2 ,,    для    повторного     
    продажу , при  умові   залишку  цих  коштів  на  фондах   прибутку   підприємства.    

          Голова   Загальних   Зборів    Гельжинська  В. А.    запропонувала      обговорити      
          представлений   фінансовий  звіт   Товариства  за  2015 рік  та  пропозицію , щодо      
          розподілу   прибутку  Товариства   і   оголосила   проект  рішення  з  питання № 4       
          порядку  денного :  

        5.1  Затвердити   річний   Баланс   та  фінансовий   звіт  ПАТ  за   2015 рік. 
   5.2  Затвердити   порядок     розподілу     прибутку    за  2015 рік    в    сумі  
        - 9 277,9  тис грн.   по   фондах   наступним    чином : 

    -  на  фонд  виробничого  розвитку           -   30%  -   2 782,9   тис грн.  
    -  на  фонд  соціального  розвитку            -   20%  -   1 855,0   тис грн. 
    -  на  фонд  матеріального  заохочення   -   25%  -  2 320,0   тис грн. 
    -  на  фонд  дивідендів                                 -   25%  -  2 320,0   тис грн.  

  5.3  Залишок     інвестованих      коштів     на      викуп      власних      акцій      
            в  2016  році  залишається   в  сумі -  3 000,0 тис  грн.   Кошти   можуть    бути     
            використані   на     придбання   акцій   ПАТ ,, ЛЗЗБВ № 2 ,,  для    повторного     

        продажу,  при   умові   залишку  цих  коштів  на  фонді  соціального  розвитку       
        з  прибутку  Товариства .   
Питань  до   доповідача – Ващенко Г.С. ,   та  щодо  оголошеного  проекту  рішення  
з  питання № 4  порядку  денного   не   надійшло. 
ГОЛОСУВАЛИ  : 

      ,, 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   по   питанню  № 4  порядку   денного   приймається . 

  
ВИРІШИЛИ :  

         5.1  Затвердити   річний   Баланс   та  фінансовий   звіт  ПАТ  за   2015 рік. 
   5.2  Затвердити   порядок     розподілу     прибутку    за  2015 рік    в    сумі  
        - 9 277,9  тис грн.   по   фондах   наступним    чином : 

    -  на  фонд  виробничого  розвитку          -   30%  -   2 782,9  тис грн.  
    -  на  фонд  соціального  розвитку            -   20%  -  1 855,0  тис грн. 
    -  на  фонд  матеріального  заохочення   -   25%  -  2 320,0  тис грн. 
    -  на  фонд  дивідендів                                 -   25%  -  2 320,0  тис грн.  

  5.3  Залишок     інвестованих      коштів     на      викуп      власних      акцій      
            в  2015  році  залишається   в  сумі -  3 000,0 тис  грн.   Кошти   можуть    бути     
            використані   на     придбання   акцій   ПАТ ,, ЛЗЗБВ № 2 ,,  для    повторного     

        продажу,  при   умові   залишку  цих  коштів  на  фонді  соціального  розвитку       
       з  прибутку  Товариства .   

 
6. По   питанню   № 5    порядку    денного   ,, Розподіл    дивідендів    за    2015 рік  ,, 

слухали   п. Ващенко  Г.С. - головного  бухгалтера  ПАТ,  яка   доповіла   про  суму       
нарахування   дивідендів  , відповідно   до   розподілу   прибутку.   
Запропонована  сума  становить –  2 320,0   тис грн., що становить 25,0% від чистого 
прибутку .  

      Голова    Загальних    Зборів    Гельжинська  В. А.     запропонувала      обговорити      
      питання  про   розподіл  та  порядок виплати   дивідендів  за 2015рік.  і   оголосила   

проект  рішення  з  питання № 5 порядку  денного :  
     6.1 Нарахувати  і   виплатити  дивіденди  за  2015 рік   в   сумі   –2 320,0  тис  грн;   
     6.2 Нараховані    дивіденди     в   сумі   –  2 320,0   тис  грн   виплатити     власникам     
          простих  акцій,   відповідно до  частки   їх   участі   в   статутному     капіталі    
          Товариства,  з  оподаткуванням    згідно    чинного    законодавства ;  
     6.3  Наглядовій   Раді    прийняти   рішення      про   дату  складання   Реєстру   
           власників  простих   акцій,  які     мають   право  на  отримання    дивідендів,                   
          про   терміни  і  порядок   виплати   дивідендів .     
  
 Питань    щодо   розподілу   та   порядку    виплати     дивідендів   за  2015рік    та     
 оголошеного  проекту  рішення  з  питання № 5  порядку  денного   не   надійшло. 
 
 ГОЛОСУВАЛИ  : 
 ,, 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  по  питанню  № 5  порядку  денного  приймається . 
 
ВИРІШИЛИ :  
     6.1 Нарахувати  і   виплатити  дивіденди  за  2015 рік   в   сумі   – 2 320,0  тис  грн;   
     6.2 Нараховані    дивіденди     в   сумі   –  2 320,0   тис  грн   виплатити     власникам     
          простих акцій,  відповідно до частки  їх  участі  в  статутному  капіталі      
         Товариства,  з  оподаткуванням    згідно    чинного     законодавства ;  
    6.3  Наглядовій   Раді    прийняти    рішення      про    дату   складання   Реєстру   
           власників   простих   акцій ,   які     мають   право   на  отримання   дивідендів,   
          про  терміни  і  порядок   виплати   дивідендів .     
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          Голова  Загальних  Зборів  Гельжинська  Валентина  Антонівна   повідомила  
        присутніх , що  порядок  денний  річних  Загальних  Зборів  акціонерів   ПАТ                      
        ,, ЛЗЗБВ № 2 ,,  вичерпано. Усі  питання,  винесені  на  річні  Загальні  Збори   
        акціонерів Товариства,  розглянуті та  по них  прийняті  відповідні  рішення.      
 
        Річні  Загальні  Збори  акціонерів  ПАТ ,, ЛЗЗБВ № 2,,  закінчили  свою роботу  
        о  15 годині  30 хвилин  28  квітня  2016 року.   
   
 
 

       Голова   річних  
       Загальних  Зборах  акціонерів         _______________    Гельжинська В.А.    

 
Секретар  річних  
Загальних  Зборах  акціонерів         ________________   Огроднійчук   М. М. 
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