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ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 

на річних загальних зборах  

 Приватного акціонерного товариства «КІНТО» 

22.04.2020р. 

З першого питання: Про обрання Лічильної комісії загальних зборів 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 
«за» – 13 244 011 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 

участі у загальних зборах; 

«проти» – немає; 

«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ: Обрати Лічильну комісію у складі Іванової Галини Євгенівни. 

З другого питання: Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 
«за» – 13 244 011 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 

участі у загальних зборах; 

«проти» – немає; 

«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ: Обрати Головою загальних зборів Оксаніча Сергія Михайловича, Секретарем 

загальних зборів – Веремієнка Сергія Миколайовича. 

З третього питання: Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2019 рік 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 
«за» – 13 244 011 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 2019 рік. 

З четвертого питання: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 
«за» – 13 244 011 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 

участі у загальних зборах; 

«проти» – немає; 

«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2019 рік. 
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З п’ятого питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 
«за» – 13 244 011 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 

участі у загальних зборах; 

«проти» – немає; 

«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. 

З шостого питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 
«за» – 13 244 011 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 

участі у загальних зборах; 

«проти» – немає; 

«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. 

З сьомого питання: Про розподіл прибутку Товариства 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 
«за» – 13 244 011 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 

участі у загальних зборах; 

«проти» – немає; 

«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ: 

Отриманий у 2019 році прибуток направити на покриття збитків минулих періодів. 

З восьмого питання: Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2020 рік 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 
«за» – 13 244 011 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 2020 рік. 

З дев’ятого питання: Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 

Товариства 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
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Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. 

 

 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 
«за» – 13 244 011 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 

участі у загальних зборах; 

«проти» – немає; 

«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ: У зв’язку із закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства 

26.04.2020р. достроково припинити повноваження Пітера Голдшайдера – Голови Наглядової ради, 

Лукасевича Василя Богдановича – заступника Голови Наглядової ради, Яковенка Ігоря 

Валентиновича – члена Наглядової ради, Шинкевича Юрія Петровича – члена Наглядової ради. 

З десятого питання: Про обрання членів Наглядової ради Товариства 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 
«за» – 13 244 011 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 

участі у загальних зборах; 

«проти» – немає; 

«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ: Обрати строком на 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у складі: Пітер 

Голдшайдер – Голова Наглядової ради, Лукасевич Василь Богданович – Заступник Голови 

Наглядової ради, Яковенко Ігор Валентинович – Член Наглядової ради, Шинкевич Юрій Петрович 

– Член Наглядової ради. 

З одинадцятого питання: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується 

на підписання таких договорів з членами Наглядової ради 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 
«за» – 13 244 011 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 

участі у загальних зборах; 

«проти» – немає; 

«утримався» – немає. 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами 

Наглядової ради Товариства.  

2. Обрати особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради з 

боку Товариства Президента Товариства – Оксаніча Сергія Михайловича. 

 

 


