АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
П Р О Т О К О Л №1
про пщсумки голосування на р1чних загальних зборах
Дата проведения голосування:

17 квггня 2019 року

Тимчасова л1чильна комю1я у складп
Голови
КачновоУ 1нни Васшпвни
Члешв KOMicii': ЗемляковоУ Валентини МиколаТвш
Костирко Антонши Павл1вни
провела пщрахунок результате голосування акцюнер1в по першому питанию.
Питания 1. : Обрання л1чильно1 KOMicii, прийняття р1ш енн я про припинення
и повноважень.
Кшьюсть голоЛв, яю мають акцюнери, що зарееструвались для участ1 у загальних
зборах:
____287917______
Кшьюсть голоЛв акцюнер1в, яю не брали участ1 у голосуваннп _0_______
Видано бюлетешв для голосування:_____ 79_____
Виявилось бюлетешв:
19______
Кшьюсть гол ошв акцюнер1в за бюлетенями, визнаними недшсними:
О
Р1шення:
1. Обрати л1чильну KOMiciio на строк проведения загальних збор1в акцюнер1в у
склад1 3 oci6, а саме:
1. КачновоУ 1нни Васшпвни,
2. ЗемляковоУ Валентини МиколаУвни,
3. Костирко Антонши Павл1вни.
При пщрахунку голоси розподшились таким чином:
Кшьюсть голой в “За”
№ п/п Пргзвище ,т ’я ,по батъковг кандидата
Качнова 1нна Васил1вна
1.
287917
Землякова Валентина Миколшвна
2.
287917
Костирко Антошна Павл 'гвна
3.
287917
Кшьюсть голошв, поданих “ПРОТИ” обрання кандидате:
немае
Кшьюсть голошв, що “УТРИМАЛИСЬ” : немае
PiuieHHH прийняте. Обрано членами л1чильно! K O M i c i i :
______7. Качнову 1нну Bacwiieny____________________
______2. Землякову Валентину Миколшвну__________
______3. Костирко Антотну Павл 'гвну______________
2. Припинити повноваження обрано'У л1чильно'У
оголошення протокол1в про пщсумки голосування.

KOMicii

т е л я складання та

Кшьюсть голоЛв, поданих “ЗА” прийняття р1шення:
287917_________ , що
становить 100 % вщ загально'У юлькосп гол ос i в власниюв голосуючих акцш, яю
беруть участь у зборах.
Кшьюсть голоЛв, поданих “ПРОТИ” прийняття р1шення:
немае
Кшьюсть голоЛв, що “УТРИМАЛИСЬ” : немае

Рш ення загальними зборами

пуийняте

Качнова 1нна Васшпвна
Землякова Валентина МиколаУвна
Костирко Антонша Павл1вна

(

АКЦЮНЕРЦЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
П Р О Т О К О Л №2
про пщсумки голосування на р1чних загальних зборах

Дата проведения голосування:

17 квггня 2019 року

Л1чильна ком1Ыя у складк
Голови
Качново! 1нни Васшпвни
Члешв K O M icii: ЗемляковоТ Валентини МиколаТвни
Костирко Антонши Павл1вни
провела пщрахунок результаюв голосування акцюнер1в, яю прибули на загальш
збори, з питания №2.
Питания 2. : Звгг правлшня про результати фшансово-господарсько 1
д1яльносН товариства за 2018 piK, визначення основних паирялпв
д1яльност! на 2019 piK та прийняття pimenna за наслщками розгляду звггу.
Кшьюсть голоЫв, яю мають акцюнери, що зарееструвались для учасЫ у загальних
зборах:
___ 287917
Кшьюсть голоЫв акцюнер1в, яю не брали учасЫ у голосуваннк
_______
Видано бюлетешв для голосування:
19_____
Виявилось бюлетешв:
1 9 _____
Кшьюсть голоЫв акцюнер1в за бюлетенями, визнаними недшсними:
0
Р1шення:
1. Зв1т правлшня про результати фшансово-господарськоУ д1яльносю товариства за
2018 pix затвердити.
2. Ухвалити основш напрями д1яльносю товариства на 2019 pix:
- збереження основи колективу i основних стратепчних об'екюв товариства
(мережа громадського харчування та територ1я торгово-закушвельно!' бази),
утримання lx в належному станц
- виведення на беззбиткове функцюнування за шдсумками року торговозакушвельно'У бази;
- отримання за результатами д1яльносЫ прибутку не менше 1 млн. грн.
Результати голосування:
Кшьюсть голоЫв, поданих “ЗА” прийняття рпнення: ____287917_______ , що
становить 100 % вщ загальноУ юлькосЫ голоЫв власниюв голосуючих акцш, яю
беруть участь у зборах.
Кшьюсть голоЫв, поданих “ПРОТИ” прийняття р1шення:
немае
Кшьюсть голоЫв, що “УТРИМАЛИСЬ”: немае
Рш ення загальними зборами прийняте
Г олова

Качнова 1нна Васшпвна
Землякова Валентина МиколаУвна
Костирко Антонша Павл1вна

АКЩОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
П Р О Т О К О Л №3
про пщсумки голосування на pinHHX загальних зборах

Дата проведения голосування:

17 квггня 2019 року

Л1чильна ко!упс1я у склад!:
Голови
Качново’1 1нни Васшнвни
Члешв KOMicii': Земляково!’ Валентини МиколаУвни
Костирко Антонши Павл1вни
провела пщрахунок результат!в голосування акцюнер!в, яю прибули на загальн!
збори, з питания №3.
Питания 3. : Звгг наглядовоУ ради за 2018 piK та прийняття рныення за
наслщками розгляду звггу.
Кшьюсть голос!в, яю мають акц!онери, що зарееструвались для участ1 у загальних
зборах:
___ 287917
Кшьюсть голошв акцюнер!в, яю не брали участ1 у голосуваннп _0_______
Видано бюлетешв для голосування:
19_____
Виявилось бюлетешв:
19______
Кшьюсть голошв акц!онер!в за бюлетенями, визнаними недшсними:
0
Ршення:
1. Зв!т наглядово '1 ради затвердити.
2. Роботу правлшня признати задовшьною.
Результата голосування:
Кшьюсть голос1в, поданих “ЗА” прийняття рш ення:
287917________ , що
становить 100 % вщ загально!' юлькост! голоав власниюв голосуючих акцш, яю
беруть участь у зборах.
Кшьюсть голос!в, поданих “ПРОТИ” прийняття рш ення:
немае
Кшьюсть голоав, що “УТРИМАЛИСЬ”: немае
Р1шення загальними зборами прийняте

Г олова

Качнова 1нна Васшпвна
Землякова Валентина Микола'тна

АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
П Р О Т О К О Л №4
про пщсумки голосування на р1чних загальних зборах

Дата проведения голосування:

17 квггня 2019 року

Л1чильна комю1я у склад!:
Голови
Качново! 1нни Васшнвни
Члешв комюи: ЗемляковоУ Валентини МиколаТвни
Костирко Антонши Павл1вни
провела шдрахунок р е з у л ь т а т голосування акцюнер!в, яю прибули на загальш
збори, з питания №4.
Питания 4, : Розгляд висновюв зовшшнього аудиту та затвердження заход1в
за результатами його розгляду.
Кшьюсть голоЛв, яю мають акцюнери, що зарееструвались для учасп у загальних
___ 287917
зборах:
Кшьюсть голошв акцюнер!в, як! не брали участ! у голосуванш:
_______
Видано бюлетен!в для голосування:
19_____
Виявилось бюлетешв:
19
Кшьюсть голоЛв акцюнер!в за бюлетенями, визнаними недшсними:
0
Рппення:
1. Затвердите висновок зовшшнього аудитора та заходи за результатами його
розгляду.
Результата голосування:
Кшьюсть голоЛв, поданих “ЗА” прийняття рш ення:
287917_____ , що
становить 100 % вщ загальноУ кшькосп голоЛв власник!в голосуючих акцш, як!
беруть участь у зборах.
Кшьюсть голоЛв, поданих “ПРОТИ” прийняття р!шення:
немае
Кшьюсть голоЛв, що “УТРИМАЛИСЬ”: немае
Рш ення загальними зборами прийняте

Г олова

Качнова 1нна Васил!вна

Члени

Землякова Валентина МиколаУвна

K O M icii

Костирко Антон!на Павл!вна

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

Дата проведения голосування:

17 квггня 2019 року

Л1чильна комю1я у складк
Голови
Качново! 1нни Васшнвни
Члешв KOMicii: Земляково! Валентини МиколаУвни
Костирко Антонши Павл1вни
провела пщрахунок р е з у л ь т а т голосування акцюнер1в, яю прибули на загальш
збори, з питания №5.
Питания 5.: Затвердження звггу та висновшв рев1зшноТ KOMicii за
результатами д!яльност1 товариства у 2018 рощ, прийняття рш ення за
наслщками розгляду звггу.
Кшькють голоЫв, яю мають акцюнери, що зарееструвались для участ1 у загальних
зборах:
___ 287917
Кшыасть голошв акцюнер!в, яю не брали y n a c T i у голосуванш: _0_______
Видано бюлетешв для голосування:
19_____
Виявилось бюлетешв:
1 9 _____
Кшьюсть голоав акцюнер1в за бюлетенями, визнаними недшсними:
0
Ршення:
1. Звгг рев1зшно1 KOMicii' затвердити.
2. Висновки рев1зшно1 K O M icii за результатами д1яльност1 товариства у 2018 рощ
затвердити.
Результата голосування:
Кшькють голошв, поданих “ЗА” прийняття р т е н н я :
287917_______ , що
становить 1 0 0 % вщ загальноУ юлькосп голоав влacникiв голосуючих акцш, яю
беруть участь у зборах.
Кшькють голошв, поданих “ПРОТИ” прийняття рш ення:
немае
Кшькють голоав, що “УТРИМАЛИСЬ”: немае
Рш ення загальними зборами прийняте

Г олова

Качнова 1нна Васшйвна
Землякова Валентина МиколаУвна
Костирко Антонша Павл1вна

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

Дата проведения голосування:

17 квггня 2019 року

Л1чильна ком1с1я у складк
Г олови
Качново! 1нни Васшпвни
Члешв KOMicii’: Земляково ‘1 Валентини Миколашни
Костирко Антонши Павл1вни
провела шдрахунок результате голосування акцюнер1в, я и прибули на загальш
збори, з питания №6.
Питания 6. : Затвердження р1чного звггу товариства за 2018 piK. Розподш
прибутку.
Кшьюсть голошв, яю мають акщонери, що зарееструвались для ynacri у загальних
зборах:
____287917
Кшыасть голоЛв акцюнер1в, як! не брали ynacri у голосуваннп _0_______
Видано бюлетешв для голосування:
19
Виявилось бюлетешв:
19 _____
Кшьюсть голошв акщонер1в за бюлетенями, визнаними недшсними:
О
Р тення:
1. Р1чний звгг в склад! pinHoro балансу, звггу про фшансов1 результата, звггу про
рух грошових коптив, зв1ту про власний каштал та примггок до piHHOi фшансово!
3BiTHOCTi затвердите.
2. Затвердите розподш прибутку за результатами д!яльносп у 2018 рощ таким
чином:
* нерозподшений прибуток - 494235,43 грн.
Результата голосування:
Кшьюсть голошв, поданих “ЗА” прийняття рш ення: _____ 287917_____, що
становить 100 % вщ загально '1 кшькосп голос1в власник1в голосуючих акцш, як1
беруть участь у зборах.
Кшьюсть голоЫв, поданих “ПРОТИ” прийняття р1шення:
немае
Кшьюсть голошв, що “УТРИМАЛИСЬ”: немае
Р1шення загальними зборами прийняте

Г олова

Качнова 1нна Васил1вна

Члени KOMicii-

Землякова Валентина МиколаУвна
Костирко Антон1на Павл1вна

АКЩОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
П Р О Т О К О Л №7
про пщсумки голосування на р1чних загальних зборах

Дата проведения голосування:

17 квггня 2019 року

Л1чильна ком ю я у складп
Голови
КачновоУ 1нни Васшпвни
Члешв KOMicii’: ЗемляковоУ Валентини МиколаУвни
Костирко Антонши Павл1вни
провела пщрахунок результате голосування акцюнер1в, яю прибули на загальш
збори, з питания №7.
Питания 7 . : Затвердження розлиру piHHHx дивщещцв.
Кшьюсть голоЛв, яю мають акцюнери, що зарееструвались для учаси у загальних
зборах:
___ 287917
Кшьюсть голоав аюцонер1в, яю не брали участ1 у голосуваннп _0_______
Видано бюлетешв для голосування:
19
Виявилось бюлетешв:
1 9 _____
Кшыасть голошв акцюнер1в за бюлетенями, визнаними недшсними:
0
Р тення:
1. Здшснити виплату дивщенд1в за рахунок нерозподшеного прибутку минулих
роюв у po3Mipi 1000279,20 грн. (один мшьйон дв1ст1 с1мдесят дев’ять грн. 20 коп.)
2. Затвердите розлпр див1денд1в на одну акщю у сум1 2,30 грн.
3. Затвердите cnoci6 виплати дивщещцв - безпосередньо акц1онерам.
4. Наглядовш рад 1 встановити дату складання перелжу oci6, як1 мають право на
отримання дивщенд 1в, строк та порядок виплати дивщещцв.
Результата голосування:
Кшьюсть голос1в, поданих “ЗА” прийняття рш ення:
287917
що
становить 100 % вщ загально'У кшькост1 голошв власниюв голосуючих акщй, як1
беруть участь у зборах.
Кшьюсть голоЛв, поданих “ПРОТИ” прийняття р1шення:
немае
Кшьюсть голоЫв, що “УТРИМАЛИСЬ” : немае
Р1шення загальними зборами прийняте

Г олова
Члени

K O M icii

Качнова 1нна Васшпвна
Сх ^ ^ ’^'г^^З ем ляко ва Валентина МиколаУвна
Костирко Антонша Павл1вна

АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
П Р О Т О К О Л №8
про пщсумки голосування на pinHHX загальних зборах

Дата проведения голосування:

17 квггня 2019 року

Л1чильна KOMicifl у складк
Голови
Качново’1 1нни Васшнвни
Члешв KOMicii: Земляково!' Валентини МиколаУвни
Костирко Антонши Павл1вни
провела шдрахунок результаПв голосування акцюнер1в, яю прибули на загальш
збори, з питания №8.
Питания 8. : Внесения змш до статуту товариства шляхом затвердження його у
новш редакцн у зв'язку з приведениям його у вщповщшсть i3 чинним
законодавством.
Кшьюсть голоЛв, яю мають акцюнери, що зарееструвались для учасП у загальних
зборах:
___ 287917
Кшыасть гол ociB акцюнер1в, яю не брали учасП у голосуванш: _0._______
Видано бюлетешв для голосування:
19
Виявилось бюлетешв:
19 _____
Кшыасть голоЛв акцюнер1в за бюлетенями, визнаними недшсними:
0
Рмення:
1. Затвердити змши до статуту товариства шляхом викладення його у новш
редакцн у зв'язку з приведениям його у вщповщшсть i3 чинним законодавством.
2. Призначити голову та секретаря загальних збор1в особами, уповноваженими на
пщписання новоТ редакцн статуту товариства.
3. Призначити голову правлшня товариства Склярця Андр1я Вшторовича особою,
уповноваженою (з правом передоручення) на вчинення дш, пов'язаних з
проведениям державно '1 реестрацп ново!' редакцн статуту товариства.
Результата голосування:
Кшьюсть гол ошв, поданих “ЗА” прийняття р т е н н я :
287917_____ , що
становить 100 % вщ загально ‘1 юлькосп голошв власниюв голосуючих акцш, яю
беруть участь у зборах.
Кшьюсть голошв, поданих “ПРОТИ” прийняття р1шення:
немае
Кшьюсть голошв, що “УТРИМАЛИСЬ”: немае
Р1шення загальними зборами прийняте

Голова

Качнова 1нна Васшпвна
Землякова Валентина Миколшвна
Костирко Антонша Павл1вна

АКЦЮНЕРЦЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
П Р О Т О К О Л №9
про пщсумки голосування на р1чних загальних зборах

Дата проведения голосування:

17 квггня 2019 року

Л1чильна комю1я у склад!:
Голови
Качново! 1нни Васшнвни
Члешв KOMicii': Земляково!’ Валентини МиколаУвни
Костирко Антонши Павл1вни
провела пщрахунок результате голосування акцюнер1в, як! прибули на загальн!
збори, з питания №9.
Питания 9 . : Внесения змш до положень товариства шляхом затвердження ix у
новш редакцп: положения про загальш збори aKuiioHepie, положения про
наглядову раду у зв'язку з приведениям ix у вщповщшсть i3 чинним
законодавством.
Кшькють голошв, як! мають акцюнери, що зарееструвались для участ1 у загальних
зборах:
___ 287917
Кшькють голошв акцюнер!в, яю не брали участ! у голосуванн!: _0_______
Видано бюлетен!в для голосування:
19_____
Виявилось бюлетешв:
1 9 _____
Кшькють голошв акц!онер!в за бюлетенями, визнаними недшсними:
0
Р тення:
1. Затвердити зм1ни до положень товариства шляхом викладення ix у новш
редакщ\', а саме: положения про загальн! збори акцюнер!в, положения про
наглядову раду у зв'язку з приведениям 'ix у вщповщнють i3 чинним
законодавством.
2. Призначити голову та секретаря загальних збор!в особами, уповноваженими на
шдписання ново!' редакцп положень товариства.
3. Наглядовш рад! внести змши до шших внутр!шн!х документ!в товариства для
приведения у вщповщшсть i3 законодавством та новим статутом.
Результата голосування:
Кшькють голошв, поданих “ЗА” прийняття рш ення:
287917______ , що
становить 100 % в1д загально'! юлькост! голос!в власник!в голосуючих акцш, як!
беруть участь у зборах.
Кшькють голоЫв, поданих “ПРОТИ” прийняття рш ення:
немае
К!льюсть голос1в, що “УТРИМАЛИСЬ” : немае
Р!шення загальними зборами прийняте
Г олова
Члени

K O M icii

. ' /Ct.
'b х х

‘

Качнова 1нна Васшпвна
г’ '

Землякова Валентина МиколаТвна
Костирко Антонша Павл!вна

АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
П Р О Т О К О Л №10
про пщсумки голосування на р1чних загальних зборах
Дата проведения голосування:
17 квггня 2019 року
Ллчильна ком1с1я у складк
Голови
Качново!'1нни Васшпвни
Члешв KOMicii: Земляково!' Валентини Микола’шни
Костирко Антошни Павл1вни
провела шдрахунок результате голосування акщонер1в, яю прибули на загальш
збори, з питания №10.
Питания 10. : Прийняття piuieumi про попередне надання згоди на вчинення
значних правочишв, яш можуть вчинятися товариством протягом року т ел я
прийняття такого р1шення.
Кшьюсть голошв, яю мають акц1онери, що зарееструвались для участ1 у загальних
зборах:
___ 287917
Кшьюсть голос1в акщонер1в, як1 не брали участ1 у голосуванш: Л _______
Видано бюлетешв для голосування:
19
Виявилось бюлетешв:
1 9 _____
Кшыасть голос1в акцюнер1в за бюлетенями, визнаними нед1йсними:
0
Рпнення:
1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочин1в, необх1дних для
здшенення господарсько '1 д 1яльност 1 товариства, а саме: укладання договор1в
поставки, договор1в куп 1вл 1-продажу товар1в, роб1т, послуг, включаючи договори
за результатами тендерних закушвель, договор1в KOM icii' на загальну суму до 300
млн..грн.; правочини по залученню товариством грошових кошт1в (укладання або
пролонгащя кредитних угод, договор1в, договор1в позики) та забезпеченню
виконання зобов’язань за укладеними договорами, (укладання договор1в застави,
1потеки, поруки) на загальну суму до 50 млн.грн.; вщчуження будь-якого
нерухомого майна на суму до 50 млн.грн., i3 встановленням гранично!' сукупно!'
вартост1 правочишв 400 млн.грн.
2. Уповноважити голову правлшня товариства Склярця Андр1я В1кторовича на
укладення та пщписання значних правочишв i документ1в пов’язаних з ними.
Результата голосування:
Кшьюсть голоЫв, поданих “ЗА” прийняття р1шення:
287917
що
становить 100 % вщ загально!' к!лькост1 голос1в власниюв голосуючих акц1й, яю
беруть участь у зборах.
Кшьюсть голошв, поданих “ПРОТИ” прийняття р1шення:
немае
Кшьк1сть голосов, що “УТРИМАЛИСЬ”: немае
Р1шення загальними зборами прийняте
Г олова

Качнова 1нна Васил1вна
Землякова Валентина Микола!'вна
S

г

Костирко Антон1на Павл1вна

