ПРОТОКОЛ
Р1ЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В АКЦЮНЕР1В
АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „Б А 3 И С”
Дата, час проведения збор1в: 17 кв1тня 2019 року, 15.00 година.
Мюце проведения збор1в: м.Чершпв, вул. Любецька,70, зал засщань адм1нбудинку.
Вид збор1в: p in k .
Час початку реестраци учасниюв збор!в: о 14.00 годин!.
Час заюнчення реестраци учасник!в збор!в: о 14.55 годинг
Дата складання перелку акцюнер!в, як! мають право на участь у загальних зборах:
станом на 11.04.2019 року.
Загальна кшьюсть oci6, включених до перелку акц!онер1в, яю мають право на
участь у загальних зборах: 383 особи.
Кшьюсть акцш, яю належать акц1онерам, що зарееструвалися для учасД у
загальних зборах, становить 287917, з них кшьюсть голосуючих акцш становить
287917, що складае 81,6550% вщ загально!' юлькосЛ голосуючих акцш товариства
(352602 шт.).
Кворум для проведения збор1в досягнуто, збори е правомочними.
П ерелк акцюнер1в, як1 зарееструвались для учасЛ у загальних зборах додаеться.
Голова збор1в
Секретар збор!в

СКЛЯРЕЦЬ Андрш В1кторович
ГУТНИК Людмила Петр!вна

Л1чильна ком!с1я:
Качнова 1нна Васил!вна
Землякова Валентина Микола!'вна
Костирко Антон1на Павл1вна

Порядок денний:
1. Обрання л1чильноТ KOMicii, прийняття р1шення про припинення и повноважень.
2. Зв1т правл1ння про результата фшансово-господарсько'! д1яльност! товариства за
2018 piK, визначення основних напрям1в д1яльност! на 2019 р к та прийняття
р1шення за наслщками розгляду зв!ту.
3. Звгг наглядово!' ради за 2018 piK та прийняття р1шення за наслщками розгляду
звггу.
4. Розгляд висновк1в зовшшнього аудиту та затвердження заход1в за результатами
його розгляду.
5. Затвердження звггу та висновюв рев!зшно 1 KOMicii за результатами д1яльност1
товариства у 2018 рощ, прийняття р1шення за наслщками розгляду звку.
6. Затвердження р1чного зв1ту товариства за 2018 piK. Розподш прибутку.
7. Затвердження розм1ру р1чних див!денд!в.
8. Внесения зм!н до статуту товариства шляхом затвердження його у новш редакцп
у зв'язку з приведениям його у вщповщнють i3 чинним законодавством.
9. Внесения змш до положень товариства шляхом затвердження !'х у нов!й редакцп:
положения про загальш збори акцюнер1в, положения про наглядову раду у зв'язку з
приведениям i'x у в1дпов!дн!сть i3 чинним законодавством.
10. Прийняття р1шення про попередне надання згоди на вчинення значних
правочишв, яю можуть вчинятися товариством протягом року шсля прийняття
такого р1шення.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.
1. СЛУХАЛИ:
ГУТН И К Л.П. - першого заступника голови правлшня
Про обрання л1чильноУ KOM icii та припинення УУповноважень.
Питания, поставлене на голосування:
Обрання л1чильноУ комюй', прийняття рш ення про припинення и повноважень.
Формулювання ргшення:
- Обрати Л1чилъну комшю на строк проведения загальних збор’ы aKuiotiepie у
складХ 3 oci6, а соме:
о КачновоХ 1нни ВасилХвни,
о Земляка воХ Валентина МиколаХвии,
о Кост иркоАнт онш иП авл’ыни.
Шдсумки голосування:
Кшьюсть голошв поданих за кандидапв:
Качнову 1нну Васшпвну - 287917, що становить 100% вщ загальноУ кшькост1
голос1в власниюв голосуючих акцш, яю беруть участь у зборах.
Кшьюсть голошв, поданих «Проти» обрання кандидата: немае.
Кшьюсть голошв, що «Утримались»: немае.
Землякову Валентину МиколаУвну - 287917, що становить 100% вщ загальноУ
к1лькост1 голос1в власниюв голосуючих акцШ, як1 беруть участь у зборах.
Кшьюсть голошв, поданих «Проти» обрання кандидата: немае.
Кшьюсть голошв, що «Утримались»: немае.
Костирко Антоншу Павл1вну - 287917, що становить 100% вщ загальноУ кшькост1
голос1в власник1в голосуючих акцШ, яю беруть участь у зборах.
Кшьюсть голошв, поданих «Проти» обрання кандидата: немае.
Кшьюсть голоав, що «Утримались»: немае.
Ршшшя нрийняте.
Членами л1чильноУ KOMicii обрано:
Качнову 1нну Васшпвну
Землякову Валентину МиколаУвну
Костирко Антоншу Павл1вну
- Прининнти новноваження обраноХ л 'тилъноХ комтХ теля складання та
оголошення протоколы про шдсумки голосування.
Шдсумки голосування:
Кшьюсть голошв, поданих «За» прийняття р1шення: 287917, що становить 100% вщ
загальноУ кшькост1 голошв власниюв голосуючих акцш, яю беруть участь у зборах.
Кшьюсть голоав, поданих «Проти» прийняття р1шення: немае.
Кшьюсть голошв, що «Утримались»: немае.
Рииення прийняте.

2. СЛУХАЛИ:
СКЛЯРЦЯ А.В. - голову правлшня
- Про результата фшансово-господарсьхо! д1яльноск товариства за 2018 pix та
визначення основних напрям1в д1яльност1 на 2019 pin. Зв1т додаеться.
Питания, поставлене на голосування:
Зв1т правл1ння про результата фшансово-господарсьхо! д1яльност1 товариства за
2018 pix, визначення основних напрям1в д1яльност1 на 2019 pix та прийняття
р1шення за насл1дками розгляду звку.
Формулювання р'инення:
- Зв1т правл1ння про результати фшансово-господарсьхо! д1яльност1 товариства за
2018 pix затвердити.
- Ухвалити основш напрями д1яльност1 товариства на 2019 pix:
• збереження основи холехтиву i основних стратепчних об'ехт1в товариства
(мережа громадсьхого харчування та територ1я торгово-захушвельно! бази),
утримання lx в надежному стан1;
• виведення на беззбитхове фунхцюнування за шдсумхами роху торговозахушвельно! бази;
• отримання за результатами д1яльност1 прибутху не менше 1 млн. грн.
Шдсумкн голосування:
Клльхють голокв, поданих «За» прийняття р1шення: 287917, що становить 100% вщ
загально! хшьхоск голокв власних1в голосуючих ахцш, ях1 беруть участь у зборах.
Клльхють голокв, поданих «Проти» прийняття р1шення: немае.
Клльхють голокв, що «Утримались»: немае.
Р'инення прийняте.

3. СЛУХАЛИ:
СКЛЯРЦЯ В.С. - голову наглядово! ради
- Про проведену за pix роботу та анал1з д1яльноск правлшня. З в к додаеться.
Питания, поставлене на голосування:
З в к наглядово!' ради за 2018 pix та прийняття р1шення за наслщхами розгляду звку.
Формулювання рииення:
- З в к наглядово! ради затвердити.
- Роботу правлшня признати задовшьною.
Шдсумки голосування:
Клльхють голокв, поданих «За» прийняття рш ення: 287917, що становить 100% вщ
загально! хшьхоск голокв власних1в голосуючих ахцш, як[ беруть участь у зборах.
Клльхють голокв, поданих «Проти» прийняття рш ення: немае.
К1льх1сть голокв, що «Утримались»: немае.
Рииення прийняте.

4. СЛУХАЛИ:
В1ТРЯК о .м . - головного бухгалтера
- Про висновки зовшшнього аудитора за результатами проведено!' перев 1рки.
Звгг незалежного аудитора та повщомлення про результати проведених процедур
аудиту фшансово! звНност1 АТ «БАЗИС» за 2018 pin i допов1дь додаються.
Питания, поставлене на голосування:
Розгляд висновюв зовн1шнього аудиту та затвердження заход1в за результатами його
розгляду.
Формулювання рш ення:
- Затвердили висновок зовшшнього аудитора та заходи за результатами його
розгляду.
Шдсумки голосування:
Кшьюсть голоЛв, поданих «За» прийняття р!шення: 287917, що становить 100% вщ
загально! юлькосю голоЛв власниюв голосуючих акц1й, як1 беруть участь у зборах.
Кшыасть голошв, поданих «Проти» прийняття рш ення: немае.
Кшыасть голоЛв, що «Утримались»: немае.
Рш ення прийняте.

5. СЛУХАЛИ:
ВАСИЛЬСВУ С .Л .- голову рев1зшно! KOMicii
- Про роботу i висновки рев1з1йно! KOMicii' за результатами д1яльност1 2018 року.
Зв1т i висновки додаються.
Питания, поставлене на голосування:
Затвердження зв1ту та висновюв рев1зшно! K O M icii за результатами д1яльност1
товариства у 2018 рощ, прийняття р1шення за насл1дками розгляду звггу.
Формулювання р'гшення:
- Звгг рев1з1йно! K O M icii затвердили.
- Висновки рев1зшно! KOMicii' за результатами д1яльносю товариства у 2018 роц1
затвердили.
Шдсумки голосування:
Кшьюсть голоЛв, поданих «За» прийняття р1шення: 287917, що становить 100% вщ
загально! к1лькост1 голоЛв власник1в голосуючих акц1й, як1 беруть участь у зборах.
Кшьюсть голоПв, поданих «Проти» прийняття р1шення: немае.
Кшьюсть голошв, що «Утримались»: немае.
Рш ення прийняте.

6. СЛУХАЛИ:
В1ТРЯК о .м . - головного бухгалтера
- Анал1з ф1нансово! 3BiTHOCTi за результатами д1яльност1 за 2018 pix: балансу,
звНу про ф1нансов1 результати, звггу про власний каштал, звНу про рух грошових

к о и т в та анал1з фшансових показниюв (коефпценту лшвщностц коефщенту
фшансово!' автономн та коеф1щенту фшансового ризику); пропозищ! щодо
розподшу прибутку.
Баланс, р1чш звгги та доповщь додаються.
Питания, поставлене на голосування:
Затвердження р1чного зв1ту товариства за 2018 рж. Розпод1л прибутку.
Формулювання piiueniiH:
- Р1чний зв1т в склад1 р1чного балансу, зв1ту про ф!нансов1 результата, зв1ту про рух
грошовых к о н т в , звггу про власний каттал та прим1ток до pinHoi фшансово '1
звшюст1 затвердите.
- Затвердите розподш прибутку за результатами д1яльност1 у 2018 роц1 таким
чином:
* нерозподшений прибуток - 494235,43 грн.
Шдсумки голосування:
Кшькють голошв, поданих «За» прийняття р1шення: 287917, що становить 100% вщ
загально'! кшькост1 голос1в власник1в голосуючих акц1й, яю беруть участь у зборах.
Кшькють голошв, поданих «Проти» прийняття р1шення: немае.
К1льк1сть голошв, що «Утримались»: немае.
Рииення прийняте.

7. ГУТНИК Л.П. - першого заступника голови правлшня
- Про затвердження розм1ру р1чних див1денд1в.
Доповщь додаеться.
Питания, поставлене на голосування:
Затвердження розм1ру р1чних див1денд1в.
Формулювання рииення:
- Здшснити выплату дивщещцв за рахунок нерозпод1леного прибутку минулих
роюв у p o 3 M ip i 1000279,20 грн. (один мшьйон дв1ст1 шмдесят дев’ять грн. 20 коп.)
- Затвердите розм 1р див1денд1в на одну акщю у сум1 2,30 грн.
- Затвердите cnoci6 выплати дивщещцв - безпосередньо акционерам.
- Наглядов1й рад1 встановити дату складання перел1ку oci6, як! мають право на
отримання дивщещцв, строк та порядок выплати дивщещцв.
Шдсумки голосування:
К1льк1сть голоПв, поданих «За» прийняття р1шення: 287917, що становить 100% вщ
загально!' к1лькост1 голошв власник1в голосуючих акцш, як1 беруть участь у зборах.
Кшькють голоав, поданих «Проти» прийняття р1шення: немае.
Кшькють голошв, що «Утримались»: немае.
Рииення прийняте.

8. ГУТНИК Л.П. - першого заступника голови правлшня
- Про затвердження ново! редакци статуту.

Доповщь додаеться.
Питания, поставлене на голосування:
Внесения змш до статуту товариства шляхом затвердження його у новш редакцп у
зв'язку з приведениям його у вщповщнють i3 чинним законодавством.
Формулювання решения:
- Затвердити змши до статуту товариства шляхом викладення його у новш редакцп
у зв'язку з приведениям його у вщповщнють i3 чинним законодавством.
- Призначити голову та секретаря загальних збор1в особами, уповноваженими на
пщписання ново! редакцп статуту товариства.
- Призначити голову правлшня товариства Склярця Андр1я Вшторовича особою,
уповноваженою (з правом передоручення) на вчинення дш, пов'язаних з
проведениям державно! реестрацп hoboi редакцп статуту товариства.
Шдсумки голосування:
Кшьюсть голос 1в, поданих «За» прийняття р1шення: 287917, що становить 100% вщ
загально! кшькост1 голошв власник1в голосуючих акцш, яю беруть участь у зборах.
Кшьюсть голос1в, поданих «Проти» прийняття р1шення: немае.
Кшьюсть голос1в, що «Утримались»: немае.
Р'пиення прийняте.

9. ГУТНИК Л.П. - першого заступника голови правлшня
- Про затвердження ново!' редакцп положень.
Доповщь додаеться.
Питания, поставлене на голосування:
Внесения змш до положень товариства шляхом затвердження !х у новш редакцп:
положения про загальш збори акщонер1в, положения про наглядову раду у зв'язку з
приведениям Тх у вщповщшсть i3 чинним законодавством.
Формулювання ранения:
- Затвердити змши до положень товариства шляхом викладення 'ix у новш редакцй',
а саме: положения про загальш збори акщонер1в, положения про наглядову раду у
зв'язку з приведениям ix у вщповщшсть i3 чинним законодавством.
- Призначити голову та секретаря загальних збор1в особами, уповноваженими на
пщписання ново!' редакцй' положень товариства.
- Наглядовш рад1 внести зм1ни до шших внутр1шн1х документ1в товариства для
приведения у вщповщнють i3 законодавством та новим статутом.
Шдсумки голосування:
Клльюсть голошв, поданих «За» прийняття р1шення: 287917, що становить 100% вщ
загально! к1лькост1 голос1в власник1в голосуючих акц1й, як1 беруть участь у зборах.
Клльюсть голошв, поданих «Проти» прийняття р1шення: немае.
К1льк1сть голошв, що «Утримались»: немае.
Р'пиення прийняте.

10. ГУТНИК Л.П. - першого заступника голови правлшня
- Про попередне надання згоди на вчинення значних правочишв, яю можуть
вчинятися товариством протягом року шсля прийняття такого р1шення.
Доповщь додаеться.
Питания, поставлене на голосування:
Прийняття рш ення про попередне надання згоди на вчинення значних правочишв,
яю можуть вчинятися товариством протягом року шсля прийняття такого рш ення.
Формулювання pimeHiw:
- Попередньо надати згоду на вчинення значних правочишв, необхщних для
здшснення господарсько! д 1яльност 1 товариства, а саме: укладання договор1в
поставки, договор1в кушвльпродажу товар1в, роб1т, послуг, включаючи договори за
результатами тендерних закушвель, договор1в KOMicii на загальну суму до 300
млш.грн.; правочини по залученню товариством грошових коптив (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.
- Уповноважити голову правлшня товариства Склярця Андр1я Вшторовича на
укладення та пщписання значних правочишв i докуменпв пов’язаних з ними.
Шдсумки голосування:
Клльюсть голошв, поданих «За» прийняття р 1 шення: 287917, що становить 100% вщ
загально! к1лькост1 голоюв власник1в голосуючих акц1й, як1 беруть участь у зборах.
Клльюсть голоюв, поданих «Проти» прийняття р1шення: немае.
Клльюсть голоюв, що «Утримались»: немае.
Р'ииення прийняте.
Зауважень щодо проведения загальних збор1в не надшшло.

Додатки:
1. Протокол №1 засщання реестрацшно! K O M icii про шдсумки реестрацп учасниюв
позачергових загальних збор1в з додатками - на 3 аркушах.
2. Звгг правл1ння (Доповщь голови правл1ння Склярця А.В.) - на 6 аркушах.
3. ЗвД наглядово! ради (Доповщь голови наглядово! ради Склярця В.С.) - на 3
аркушах.
4. Розгляд висновюв зовшшнього аудиту та затвердження заход1в за результатами
його розгляду (Доповщь головного бухгалтера Вггряк О.М.) - на 2 аркушах.
5. Звп незалежного аудитора щодо фшансово! зв1тносп Акцюнерного товариства
“БАЗИС” за пер1од з 1 шчня 2018 року по 31 грудня 2018 року - на 3 аркушах.
6. Повщомлення про результата проведених процедур аудиту фшансово! звИносп
Акцюнерного товариства «БАЗИС» за 2018 piK - на 5 аркушах.
7. ЗвД та висновок рев!зшно! KOMicii АТ «БАЗИС» за пщсумками перев1рки
ф1нансово-господарсько! д1яльност1 за 2018 piK (Доповщь голови рев1зшно!
KOMici! Васильево! С.Л.) - на 6 аркушах.
8. Затвердження pinHoro звггу та розпод1л прибутку товариства за 2018 piK.

(Доповщь головного бухгалтера Вггряк О.М.) - на 3 аркушах.
9. Баланс станом на 31 грудня 2018 року - на 1 аркугш.
10. Зв1т про ф1нансов1 результата за 2018 рис - на 1 аркугш.
11. Звгг про рух грошових кошт1в за 2018 piK - на 1 аркуш1.
12. Зв1т про власний кап1тал за 2018 рж - на 1 apKynii.
13. Примггки до pinHoi' фшансово '1 звггност1 за 2018 рж - на 10 аркушах.
14. Затвердження розм1ру р1чних див1денд1в (Доповщь першого заступника голови
правлшня Гутник Л.П.) - на 1 аркунп.
15. Внесения змш до статуту товариства шляхом затвердження його у новш редакцн
у зв'язку з приведениям його у вщповщнють i3 чинним законодавством. (Доповщь
першого заступника голови правлшня Гутник Л.П.) - на 1 аркугш.
16. Проект Статуту АТ «БАЗИС» - на 18 аркушах.
17. Внесения змш до положень товариства шляхом затвердження Тх у новш
редакцп: положения про загальш збори акцюнер1в, положения про наглядову
раду у зв'язку з приведениям Тх у вщповщнють i3 чинним законодавством.
(Доповщь першого заступника голови правлшня Гутник Л.П.) - на 1 аркугш.
18. Проект Положения про загальш збори акцюнер1в АТ «БАЗИС» - на 9 аркушах.
19. Проект Положения про наглядову раду АТ «БАЗИС» - на 7 аркушах.
20. Прийняття р1шення про попередне надання згоди на вчинення значних
правочишв, яю можуть вчинятися товариством протягом року т е л я прийняття
такого р1шення. (Доповщь першого заступника голови правлшня Гутник Л.П.) на 1 аркупп.
21. Протокол №1 про пщсумки голосування на р1чних загальних зборах - на 2
аркушах.
22. Протокол №2 про пщеумки голосування на р1чних загальних зборах - на 1
аркугш.
23. Протокол №3 про пщеумки голосування на р1чних загальних зборах - на 1
аркупп.
24. Протокол №4 про пщеумки голосування на р1чних загальних зборах - на 1
аркугш.
25. Протокол №5 про пщеумки голосування на р1чних загальних зборах - на 1
аркупп.
26. Протокол №6 про пщеумки голосування на р1чних загальних зборах - на 1
аркугш.
27. Протокол №7 про пщеумки голосування на р1чних загальних зборах - на 1
аркугш.
28. Протокол №8 про пщеумки голосування на р1чних загальних зборах - на 1
аркупп.
29. Протокол №9 про пщеумки голосування на р1чних загальних зборах - на 1
аркугш.
30. Протокол №10 про пщеумки голосування на р1чних загальних зборах - на 1
аркупт

А.В.Склярець

Л.П.Гутник

