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ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 
на річних загальних зборах  

 Приватного акціонерного товариства «КІНТО» 
04.06.2015р. 

 
З першого питання: Про обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
«за» – 13 912 361  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 
участі у загальних зборах; 
«проти» – немає; 
«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів Товариства Оксаніча Сергія Михайловича, секретарем 
Загальних зборів Товариства – Веремієнка Сергія Миколайовича. Рішення з питань порядку денного 
приймати відкритим голосуванням за принципом: одна акція – один голос. 

З другого питання: Про затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 
2014 рік. 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
«за» – 13 912 361  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 
участі у загальних зборах; 
«проти» – немає; 
«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2014 рік. 

З третього питання: Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства. 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
«за» – 13 912 361  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 
участі у загальних зборах; 
«проти» – немає; 
«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Звіт про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 
рік та висновки Ревізійної комісії. 

З четвертого питання: Затвердження річного звіту Товариства. 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
«за» – 13 912 361  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 
участі у загальних зборах; 
«проти» – немає; 
«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт про результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 
2014 рік. 

З п’ятого питання: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
«за» 13 912 361 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі 
у загальних зборах; 
«проти» – немає; 
«утримався» – немає. 
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УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. 

З шостого питання: Про розподіл збитків Товариства за 2014 рік. 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
«за» – 13 912 361  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 
участі у загальних зборах; 
«проти» – немає; 
«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ: Не розподіляти збитки, отримані Товариством у 2014 році. 

З сьомого питання: Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2015 рік. 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
«за» – 13 912 361  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 
участі у загальних зборах; 
«проти» – немає; 
«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2015 рік. 

З восьмого питання: Про зміну місцезнаходження Товариства. 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
«за» – 13 912 361  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 
участі у загальних зборах; 
«проти» – немає; 
«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ: Встановити нове місцезнаходження Товариства: Україна, місто Київ, вулиця Петра 
Сагайдачного, 25-Б. 

З дев’ятого питання: Про зміну кількісного складу Наглядової Ради Товариства.  
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
«за» – 13 912 361 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 
участі у загальних зборах; 
«проти» – немає; 
«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ: Зменшити кількісний склад Наглядової Ради Товариства з п’яти до чотирьох осіб. 

З десятого питання: Про внесення змін до Статуту Товариства. 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
«за» – 13 912 361 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 
участі у загальних зборах; 
«проти» – немає; 
«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову 
редакцію Статуту. 
2. Надати Президенту Товариства Оксанічу Сергію Михайловичу повноваження підписати нову 
редакцію Статуту одноособово. 
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