АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
П Р О Т О К О Л №1
про шдсумки голосування на pinunx загальних зборах
%

Дата проведения голосування:

09 квНня 2020 року

Тимчасова л1чильна когшшя у склад!:
Голови
Земляково’ГВалентини Миколашш
Члешв KOMicii: Костирко Антошни Павл1вни
Ворони Нши BiKTopiBHH
провела шдрахунок р е з у л ь т а т голосування акцюнер!в по першому питанию.
Питания 1. : Обрання л1чильно1 KOMicii, прийняття рнпсння про припинення
и повноважень.
Кшьюсть голос 1в, яю мають акцюнери, що зарееструвались для участ! у загальних
зборах:
____243423______
Кшьюсть голоЛв акцюнер1в, як! не брали участ! у голосу ванн!:
0_______
Видано бюлетешв для голосування:
6_____
Виявилось бюлетешв:
___6______
Кшьюсть голошв акцюнер!в за бюлетенями, визнаними недшсними:
0
Р!шення:
1. Обрати л1чильну комюпо на строк проведения загальних збор!в акцюнер!в у
склад! 3 oci6, а саме:
1. ЗемляковоУ Валентини МиколаТвни,
2. Костирко Антонши Павл!вни,
3. Ворони Нши BiKTopiBHH.
При пщрахунку голоси розподшились таким чином:
№ п/п ПрЬвище ,ш ’я ,по батьков! кандидата
Кшьюсть голоав “За”
1.
Землякова Валентина Миколшвна
243423
2.
Костирко Антонта Павл 'шш
243423
3.
Ворона Hina Вттор'иша
243423
Кшьюсть голошв, поданих “ПРОТИ” обрання кандидате:
немае
Кшьюсть голоЛв, що “УТРИМАЛИСЬ”: немае
PinieniiH прийняте. Обрано членами л1чильноУ KoiYficii:
______ /. Землякову Валентину Миколшвну__________
______2. Костирко Антонину Павл'ншу______________
______3. Ворону Нту Biemopieiiy___________________
2. Припинити повноваження обрано!' л!чильно‘! KOMicii' т е л я складання та
оголошення протокол!в про шдсумки голосування.
Кшьюсть голошв, поданих “ЗА” прийняття р!шення:
243423______
, що
становить _100_% вщ загально!' кшькосЛ голос!в власниюв голосуючих акц1й, яю
беруть участь у зборах.
Кшьюсть голоЛв, поданих “ПРОТИ” прийняття рш ення:
немае
Кшьюсть голошв, що “УТРИМАЛИСЬ”: немае

Рш ення загальними зборами

прийняте

Г олова

Землякова Валентина МиколаУвна

Члени KOMicii

Костирко Антонша Павл1вна
Ворона Нша BiKTopiBHa

АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
П Р О Т О К О Л №2
про пщсумки голосування на pinunx загалышх зборах

Дата проведения голосування:

09 квггня 2020 року

Л1чильна хомю1я у схладк
Голови
ЗемляховоУ Валентини МихолаУвни
Члешв KOMicii: Костирко Антонши Павл 1вни
Ворони Н1ни В1ктор1вни
провела пщрахунох результате голосування ахцюнер1в, як 1 прибули на загальш
збори, з питания №2.
Питания 2. : Звгг правлшня про результати фшансово-господарськоУ
Д1яльносН товариства за 2019 рж, визначення основних напрям1в
д1яльност1 на 2020 рж та прийняття рннсння за наслщками розгляду звггу.
Клльхють голоЛв, ях1 мають акщонери, що зарееструвались для учасЛ у загальних
зборах:
____243423
Кшькгсть голоЛв ахцюнер1в, ях1 не брали участ1 у голосуваннк _0_______
Видано бюлетешв для голосування:
6_____
Виявилось бюлетешв:
6______
Клльхють голоЛв ахцюнер1в за бюлетенями, визнаними недшсними:
0
Р1шення:
1. Звгг правлшня про результати фшансово-господарськоТ д1яльност! товариства за
2019 pix затвердити.
2. Ухвалити основш напрями д1яльност1 товариства на 2020 pix:
- забезпечення беззбитхово '1 д1яльност! струхтурних пщ роздш в товариства,
розташованих за адресами: м.Чершпв, вул.Любецьха, 42 та м.Чершпв,
вул.Любецьха, 70;
- отримання за результатами д1яльност1 прибутху не менше 2 млн. грн.
Результати голосування:
KuibxicTb голошв, поданих “ЗА” прийняття р1шення: ___ 243423_______ , що
становить _100_% вщ загальноУ хшьхоеп голоЛв власних1в голосуючих ахцш, axi
беруть участь у зборах.
Клльхють голоЛв, поданих “ПРОТИ” прийняття р1шення:
немае
Кшьхють голоЛв, що “УТРИМАЛИСЬ”: немае
Р1шення загальними зборами прийняте
Земляхова Валентина МихолаУвна

АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
П Р О Т О К О Л №3
про пщсумки голосування на piminx загальних зборах
Дата проведения голосування:

09 квИня 2020 року

Л1чильна ком1с1я у складк
Голови
ЗемляковоУ Валентини МиколаУвни
Члешв KOMici'i: Костирко Антонши Павл1вни
Ворони Н1ни BiKTopiBHH
провела шдрахунок результаЛв голосування акцюнер1в, я и прибули на загальш
збори, з питания №3.
Питания 3. : Звгг наглядово 1 ради за 2019 piK та прийняття рннення за
наслщками розгляду звггу.
Клльюсть голос1в, яю мають акцюнери, що зарееструвались для учасЛ у загальних
зборах:
___ 243423
Кшьюсть голоЛв акцюнер1в, яю не брали учасЛ у голосуванш: _0_______
Видано бюлетешв для голосування:
6_____
Виявилось бюлетешв:
6______
Кшьюсть голос1в акцюнер1в за бюлетенями, визнаними недшсними:
0
Р1шення:
1 .3eiT наглядовоУ ради затвердити.
2. Роботу правлшня признати задовшьною.
Результати голосування:
Кшыасть голоЛв, поданих “ЗА” прийняття р1шення: ___ 243423_______ , що
становить _100_% вщ загально'У юлькосЛ голос!в власниюв голосуючих акщй, яю
беруть участь у зборах.
Кшыасть голос1в, поданих “ПРОТИ” прийняття р1шення:
немае
Кшьюсть голоЛв, що “УТРИМАЛИСЬ”: немае
Ршення загальними зборами прийняте

Землякова Валентина МиколаУвна

АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
П Р О Т О К О Л №4
про пщсумки голосування на pinunx загальних зборах

Дата проведения голосування:

09 квггня 2020 року

Л1чильна ком1с1я у складк
Г олови
ЗемляковоУ Валенти ни МиколаУвни
Члешв KOMicii: Костирко Антонши Павл1вни
Ворони HiHH BiKTopiBHH
провела шдрахунок р е з у л ь т а т голосування акцюнер1в, як! прибули на загальш
збори, з питания №4.
Питания 4. :
Затвердження звггу та BiicnoBKiB рев1зшно! Koiviicii за
результатами д1ялыюст1 товариства у 2019 poui, прийняття рннсння за
наслщками розгляду звггу.
Кшьюсть голошв, як! мають акцюнери, що зарееструвались для участ! у загальних
зборах:
___ 243423
Кшьюсть голос!в акцюнер!в, яю не брали участ! у голосу ванн!: _0_______
Видано бюлетешв для голосування:
6_____
Виявилось бюлетен!в:
6______
Кшьюсть голос!в акц!онер!в за бюлетенями, визнаними недшсними:
0
Р!шення:
1. Звгг рев!зшноУ KOMi ci i затвердити.
2. Висновки рев!зшноУ KOMicii за результатами д!яльност! товариства у 2 0 1 9 рощ
затвердити.
Результати голосування:
Кшыасть голос!в, поданих “ЗА” прийняття р!шення: ___ 243423_______ , що
становить _100_% вщ загально'У юлькост! голос!в власниюв голосуючих акщй, як!
беруть участь у зборах.
Кшьюсть голос!в, поданих “ПРОТИ” прийняття р!шення:
немае
Кшьюсть голоЛв, що “УТРИМАЛИСЬ”: немае
Рш ення загальними зборами прийняте

Голова

Землякова Валентина МиколаУвна

Члени KOMicii

Костирко Антон!на Павл!вна
Ворона Нша BiKTopieHa

АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
П Р О Т О К О Л №5
про пщсумки голосування на pinunx загальних зборах

Дата проведения голосування:

09 kbithh 2020 року

Л1чильна когупЛ я у складк
Голови
ЗемляковоУ Валентини МиколаУвни
Члешв KOMicii': Костирко Антонши Павл1вни
Ворони Н1ни В1ктор1вни
провела шдрахунок результаЛв голосування акцюнер!в, яш прибули на загальш
збори, з питания №5.
Питания 5.: Затвердження piHHoro 3BiTy товариства за 2019 рж. Розподш
прибутку.
Кшьюсть голоЛв, яю мають акцюнери, що зарееструвались для учасЛ у загальних
зборах:
____243423
Кшыасть голоЛв акцюнер1в, яю не брали учасЛ у голосуваннк _0_______
Видано бюлетешв для голосування:
6_____
Виявилось бюлетешв:
6______
Кшьюсть голошв aKHioHepie за бюлетенями, визнаними недшсними:
0
Р1шення:
1. Р1чний зв1т в склад 1 piHHoro балансу, зв1ту про фшансов1 результата, звггу про
рух грошових KomTie, зв!ту про власний каштал та примш ж до piHHoi' фшансовоУ
зв1тност1 затвердити.
2. Затвердити розподш прибутку за результатами д1яльност1 у 2019 роц1 таким
чином:
* нерозподшений прибуток - 4301786,31 грн., з якого направити на виплату
дивщещцв - 1000279,20 грн.
Результата голосування:
Кшыасть голоЛв, поданих “ЗА” прийняття р1ш ення:____243423_______ , що
становить V00_% вщ загальноУ кшькосЛ голоЛв власник1в голосуючих акц1й, яю
беруть участь у зборах.
Кшыасть голоЛв, поданих “ПРОТИ” прийняття р1шення:
немае
Кшьюсть голоЛв, що “УТРИМАЛИСЬ”: немае
Р1шення загальними зборами прийняте

Г олова

Землякова Валентина МиколаУвна

Члени KOMicii’

Костирко Антошна Павл1вна
Ворона Нша BiKTOpiBHa

АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
П Р О Т О К О Л №6
про пщсумки голосування на р1чних загальних зборах

Дата проведения голосування:

09 квггня 2020 року

Л1чильна комкля у складп
Голови
ЗемляковоУ Валентини МиколаУвни
Члешв KOMicii: Костирко Антонши Павл1вни
Ворони Нши В1ктор1вни
провела шдрахунок результаЛв голосування акцюнер1в, яю прибули на загальш
збори, з питания №6.
Питания 6. : Затвердження розм1ру pinnnx дивщендзв.
Кшьюсть голоЛв, яю мають акцюнери, що зарееструвались для участ1 у загальних
зборах:
___ 243423
Кшьюсть голошв акцюнер1в, яю не брали учасЛ у голосу ванн!: 0________
Видано бюлетешв для голосування:
6_____
Виявилось бюлетешв:
6______
Кшьюсть голошв акцюнер1в за бюлетенями, визнаними недшсними:
0
Р1шення:
1. Здшснити виплату дивщещцв у po3Mipi 1000279,20 грн. (один мшьйон дв1ст1
шмдесят дев'ять гривень 20 коп.).
2. Затвердите розм1р дивщещрв на одну акщю у сум1 2,30 грн.
3. Затвердити cnoci6 виплати дивщенд1в - безпосередньо акционерам.
4. Наглядовш рад1 встановити дату складання перел1ку oci6, як1 мають право на
отримання дивщещцв, строк та порядок виплати дивщещцв.
Результати голосування:
Кшыасть голоЛв, поданих “ЗА” прийняття р1шення: ___ 243423_______ , що
становить 700_% вщ загально'У юлькосЛ голоЛв власниюв голосуючих акцш, яю
беруть участь у зборах.
Кшьюсть голос1в, поданих “ПРОТИ” прийняття р1шення:
немае
Кшьюсть голоЛв, що “УТРИМАЛИСЬ”: немае
Р1шення загальними зборами пуийняте

Землякова Валентина МиколаУвна

АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
П Р О Т О К О Л №7
про пщсумки голосування на piminx загальних зборах
Дата проведения голосування:
09 квпгня 2020 року
Л1чильна ком1шя у складп
Голови
ЗемляковоУ Валентини МиколаУвни
Члешв KOMicii': Костирко Антонши Павл1вни
Ворони Нши BiKTopiBHH
провела шдрахунок результате голосування акцюнер1в, яю прибули на загальш
збори, з питания №7.
Питания 7. : Прийняття рпнення про попередне надання згоди на вчинення
значних правочишв, яш можуть вчинятися товариством протягом року шсля
прийняття такого piuieinia.
Кшьюсть голошв, яю мають акцюнери, що зарееструвались для учасЛ у загальних
зборах:
____243423___
Кшьюсть голошв акцюнер1в, яю не брали учасЛ у голосуваннп
0_______
Видано бюлетешв для голосування:
6_____
Виявилось бюлeтeнiв:
6______
Кшьюсть голоЛв акцюнер1в за бюлетенями, визнаними недшсними:
0
Р1шення:
1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочишв, необхщних для
здшснення господарськоУ д1яльносЛ товариства, а саме: укладання договор1в
поставки, договор1в кушвльпродажу TOBapiB, p o6iT , послуг, включаючи договори
за результатами тендерних закушвель, договор1в KOMicii' на загальну суму до 300
млн..грн.; правочини по залученню товариством грошових коптив (укладання або
пролонгащя кредитних угод, договор1в, договор!в позики) та забезпеченню
виконання зобов’язань за укладеними договорами, (укладання договор1в застави,
шотеки, поруки) на загальну суму до 50 млн.грн.; вщчуження будь-якого
нерухомого майна на суму до 50 млн.грн., i3 встановленням граничноУ сукупноУ
вартост1 правочишв 400 млн.грн.
2. Уповноважити голову правлшня товариства Склярця Андр1я Вжторовича на
укладення та подписания значних правочишв i докуменпв пов’язаних з ними.
Результати голосування:
Кшьюсть голоЛв, поданих “ЗА” прийняття рш ення: ____243423_______ , що
становить _100_% вщ загальноУ юлькосп голоЛв власниюв голосуючих акцш, яю
беруть участь у зборах.
Кшьюсть голоЛв, поданих “ПРОТИ” прийняття р1шення:
немае
Кшьюсть голоЛв, що “УТРИМАЛИСЬ”: немае
Рш ення загальними зборами прийняте
Землякова Валентина МиколаУвна

