517Я-УІ. икщо власник цінних паперів по уклав а обрнищо емітентом
депотитариою устянпкою
договору про обслуговування рахунки в цінних паперах, цінні папери такого власника (які

"

дають право на учасґь а органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму
при
голосуванні органах емітепп ііокрсмя, ая Зпгщьиих зборах).
ш: участі у Загальних зборах акціонерів станом на Ю год. 55 кв . зареєструвались 12
(діииадпять) фпичник осіб [уповноважених представників]. Зареєстровано акцій за фізичними
особами 13 642 194 із них голосуючих простих іменних акцій за фізичними особами 7 629 005.
що складає шо % від пшлыю' кількості гопасуюаик якційо з ник б (шість) акціонерів
зареєструвались, але не матогь права голосу на Загвльиик зборах, згідно п 10 голому ІХ
«Відстеження піатіжник систем та систем рщрахумків іконтроль за проаедсиняи
псрскшу»
Закону Украіни «Про депшитирну снстаму Украіни» від до 177 2012р до 5/ 7844 .
гому. загальна кількість осіб включених до псрспіку акіцонеріп. які мать право голосу
Заґальних
на
зборах акціонерів 6 осіб. які у сукупності мають 7 629 005 (сім мільионіа шітот
д=в'ять
двадцять
тиск-т п'ять) топосуіочих акцій. що складає
від загальної кількості
акцій
і, віштовідно, мать право голосу а усіх питань порядку деиипт.
ґолосуючих
відмов при росогрвпіі акціопсріа (їх представників) для участі у Загальних тбпрах не
були. Письмові скарги і танки по процедурі россірапіі не надходили
Яні/шо зі
м Закону України «Про акціонерні ґовврииван. загальні збори
акціонерного товариства мають кворум за умови рсссграціі для участі у ник акціонерів. які
сукупно є власниками більш як за вілсотків ґопосую'щх акцій.
На підставі відомостси про реєстрацію учасників та
протоколу Реєсгрвпійної комі ї
щодо проведення эвшльник збпрів акшоасріа ПрАТ «Житомирський консервний
пил» від 10
жовтня 2019 року. зібрана достатньо кількості ґплпсую-Іих .кцій (ґшюсів) - квпрум для
провсдсннк зборів досягнутий. )бири с ироаамоннцмн.
Присутніх акціонерів (їх предсгааників) в порядку ст ст 42, 43 закону України «Пре
акціонсриі товариства» шнайпмлсно т порядком провсдсния голосування на Загальних зборах
акціонерів. а сама:
- гичисуалнпя з )та питань но Зцгшышх абопок ин'цілпгрід проходить
; никорпстоннлм
наданих кажиаму икцтперу під час проведенняреєстрами бютетсніл для аоппсуооинн,
форм і
текст яких аідпоаіоос окноааи ст. 4: Закону Украіни «Про акціонерні” тооорнстоп» та
:штєдрджшш рішенням Ридп Тооаристпо.
- одно гшшґуюча акина поклиг акціонсру один галію ти нирініенни
кііжпот пнтоннн.
аииссспоао но голлєуцтнія іш ]апшвпих здорох ак-ніоноріп Токарпстаи. Крі." проледеппи
нуііулятишюго тлаґуєшнш,
-пи.тнания бюлетеня недійсним то не врахування йага під час підрщукку голоси
можшвилишє : підстос. ппаионеиіот ст 43 Закину Укрш'іш «При акціонерні товлриства» , у
разі. якщи біоістепь підріаннєтьсл під офіційно Вигатитвпот акціонерним топдрнством
][МІКІІ обо у разі тдсутипґті оо биметшіі підпису акціонера іпрсдстдоинкщ. Недінсні
бю/штені пс орахооутщси під код підрахунку гала:
. пригкшасаншшй бюлетені., мсоіоиспнп підписом акціонера (прсдстооннко), надається
Лімшнній ианісіт по закінченні обговорення та винесення но голосуоанпн пік/позиці)
:
підливи/шт питання порядку Ов'тшгп.

.

.

ти

ттю

-

підрахуипк

т.тпв 117

('і/ша

Лічшыш комісія,

підрахунок голосів аліисііюватимсться Лічильною комісією у складі: іолови , Онищук
кв.. члени комгс Нижник Н.А.. Павленко нмь. яку обрали Загальні збори акціонер в.
Результат шлосуввпня оформлюватимуіьои протоколом Лічильно“ комісії. Про підсумки
іолосу ввппя і результати голосування по кожному коккрєгиому питанню булугь поводитись до

.

2

відома акщоперів головою Лічильвої коиіоіі Загальних зборів.

Оголошення порядку денного Загальних зборів акшоиерів ПрАТ «Житомирський
консервний лавод».

ПОРДДДК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

і. обрання членів лічильноі коміс
1. обрання Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань
порядку проведення

Загальних зборів.
:. Прийняття рішення та наслідками розгляд пін'я дирепорв Наглядової роли.
Ревізійної комісії та 20! 7А20| 8 рр.
Затвердження річного твіту Товариства за 2017-2018 рр
Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товприщ'ва та 2017-20І8 рр.
Прииняггя рішення про припинення повноважень і обрання членів Ревізійн коміс
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ндглщової ради і обрання
нових членів Наглядової ради
в. Затвердження умов цивільно-правовия дпґоворів, що
укнвдвтнму-гьея : членами
Наглядової рани, оорвннл особи, яка уповноважуггьсв на підписання договорів, що
уклалвтннуться : обраними членами Наглядової ради.
Оскільки Загальні збори акціонерів :: правомочними, головою лічильної коиіе
Онищукои Андрієм Валерійовинеи оголошено эвшльні збпри відкритими анальні їбври
перейшли до розгляду першого питания порядку денною

пит

Г

ПОРП

ОГО

У

] ПЕЕШОГОПИТАННЯ ПОРДДКУДЕННОГО:
!

Обрання членів лічильної кпмісії.

вишила: Хлиогуно Руслана Юхимовича. який запропонував Зпгшыіим зборам
акліонерів порати членів пічилыю'я комі ' представників депозитарної установи тов
4к36срігвч-Капітш». Голова лічильної комісії Онищук Андрій Валерійович, члени лічильної
коиіоіі Нижник Наталія Анатоліївна. Павленко Нашія Михайлівна.
Запропоновано прийняти рішення. проект якого міститься в оіолотені для головування
хв 1.
Проекг рішення оголошено нв Заґшіьиих зборах,
Преси рішення винесено на голосування. Голосувати проведено т никпристщшлм
бюлетеню для голосування Ма [
Підрахунок голосів тдіивнопо Лічильипю комісією.
Загальна кількість голосую-ш акцій : питань 7 529 005 голосів (100 %)
порядку денного (кворум)
Кількість голооіа «ЗА». «проти)». «Утрималисьл щодо про=пу рішення т питань
порядку денного. винесеного на голосування:
Кількість гпппсів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
7 629 005
100 %
«ПРОТИи
0
0
ААУТРИМАЛИСЬ»

0

(]

При ньому Лічильною комісісіо було встановлено, що:

Кількість голосів

Псоодтмунвстьуголосуванні

Відсоток від кворуму

о

0

враховувались під час о
юлосування ав недійсними

0

На

біолстсмями

РІШЕННЯ прийняти.
Підсумки голосування пґппошено нв Зпгальних зборах.
гіщсння Заґапьних маврів в питання норяішу донною. що
тлосустьсл, приймається
простою більшістю іоносів від кшышп'і юлосів тнрсссіроваиии вля участі у авівііьних зборах
власників голосуючих простих іменних пкцій.

ЗАГАЛЬНІ

винєсвного

у

ил

НА

звоги

з

нашого пицння порядку двнного,

голосувмшя (гмосупиия

проводилось

бюлтиеи м і),

Обрати писнвми лічильної комісії в складі з (трьох) осіб прсдсгавників
лспотитврноі
уствнови тов «Зберігцч-Квпіш».
головою лічильної коміс Онищука Андрія Валерійовича.
Члснвми лічильної комі
Нижник ніаталііо Анвголі ну.
ііввлснно іінталію Михайлівну

ЗДРУГОГО ПИІАННЯ ПОРЯДД! ДЕННЄГ2:
2.

Обрвннв Голови ти Сскрсіаря творів Прийняття ріщспня питонь
:
порядку провсдсння
Загальних :бпрін.

сушили: Старожук сні глнну сорі іівну, яка запропонувала обрати Головою Загальних

зборів х-іистунн Русллна Юхнмпвича. секрпарсм Сторолтук Світлану
Сергіївну тв прийняти
рішення в питань порядку провсвсння Зах'альних зборів:
нотвсодмтк тривалість доповідей - до
15 хвилин. тривалість відповідей
5
на авлитпння тло хвилин, голосування т усіх пип-внь порядну
денною проводити : використанні-м бюлтнів для голосування. збори провссти без
Перерви.
аапитання тв довіпіоі надавати стосовно птання порядку дсннотп що
оовтлилапься.
Ма

2.

Запропоновано прийняти рішсния. про=кт якпгп міститься

Просп рішсннд оголошсно на Загальних зборах,

н

біонстсні для голосування

Проект рішсинл винесено на голосування. Голосування
провснсно : використанням
біолстсніо ллл голосуввння м- 2.
Підрахунпк толосів здійснено Лічильник) комісією.
'їнтальнв кількість голасуючих вкпіи т питань 7 629 005 голосів
(100 %)
порядну дєпноґо (кворум)
Кількість голосів «ЗА». ііпготиіі, «Утримшисыі
щодо нроснту ріінснни в питань
порядку донною, винсссното на голосування:
Кількість голосів
відсоток від кворуму
«ЗА»
7 629 005
що %
«ПРОТИ»
0
(:

о
«УТРИМАЛИСЬ»
При ньому ліннпьнгпо комісією було встановлено. що:
Кількість голосів

0

Нсоралиувастьутолосуаанні

и

0

враховувались під час в
голосування тв недіисними

о

[

Не

Відсоток від кворуму

бажаннями
РІШЕННЯ пгийнятв.

Підсумки голосування оголошено но Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів : питання порядку денного. що юпссується. прийнятих
просюю більшіспо голосів від кількості голосів аареосірованил для участі у тагвльних воорах
власників голосую-тих простих іменних акцій

мгдльш звоги з дгугого ШґґАння ПОРЯДКУ данного.
винвсєного но голосування (голосування проводил сь бюлпеием м 2).

УХВАЛШШ:

Обрати головою чборів Хлистуна Руслана Юхимовича. секретарем сіороягук Світлану
С=рґіївиу. Здтвєрдити грившіість доповідей до 15 хвилин. тииилість відповідей на таплгання
по 5 хвилин. толосупвння т усіх питань порядку денного проводити в використанням
бюлетенів для голосування. збори провести без перерви. запитання та довідки надавати
стосовно питання порядку денного, що ровтпядапься.

,

,

] ТРЕТЬОГ0 П”
3

НЯ

ЕННОГО

Прийняти рндення за наслідками розгляду твітівдирекгоро Наглядової ради. Ревізійної
комісії та 2017-1013 рр

сушили:

Хпистуна Руслшш Юхимовича. якии ознайомив присутніх акціонерів 18 їх
представників зі эвїїом директора про результати Фінансово-господарської діяльності
Товариства та 2017-2018 роки. Присутніх оливиомлепо в показниками виробничо-господарської
діяльносп топвристаа у звітному псріоді та повідомлено про об'єкти соціальної
інфраструпури. які знаходити на балансі товариства. Також наголошено на основних
проблемах Товариства та роботу виконавчою органу щодо їх подолання.
с ІУ л Зотулю Сергія Миколайовича. ЯКИЙ сановомия присутніх акціонерів тв іх
представників ія Звітом Ради Товариства. Також присутніх ознвйоилено ві складом Ради
Товариства та про прииняті Радою Товариства рішеннями.
слушли: Сторожук Світлану Серті ну, яка повідомила що результат перевірок
якатуіоть. що фінансово-тподарські операції Товариства здійснювшіисо відповідно чинного
таконолавства. Фінансова таітність підготовлена . складена достовірно. відповідно вимог
твконодааства. Звіт директора підтверджується.
На підставі доповідей. вагіропоновапо приинятк рішення. проект якого міститься в
бюпегеиі для голосування М! 3 та затвердити таіти директора. Наглядової ради. Ревізійної

2017-2018 рр.
Проект рішення огояоіпсно па Загальних дворах.
Проект рішення винесено на голосування Голосування провадено
оіолстеіпо для .рлосування по ;.

ком

ва

в

використанмяи
5

Підрахунок голосів здійснено Лічильник) комісією.
Загальна кількість голосуючих акцій ; питань 7 529 005 голосів (100 %)
порядку дєиипго (кворум)
Кількість ґплоців «ЗА». «ПРОТИ». «іУгрималисьп щодо прост рішення з питань
порядку денного. винесенню на голосування:
Кількіпь голосів
Відшток від каоруну
кан»
7 629 005
100 %
()
иПРОТИ»
0
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0
При цьому лі-інльного комісією оуло вставлено. що:
Кількість голосів
відсоток від кворуму
Не брали участь у голосуванні 0
0
Не вроковуваллсь під час 0
0
голосування за недійсними
бюпе'ґеними

ПШЕННЯ

І

прийняти.

Підсумки голосування вґолошспо нв Загальних зборах.
Рішення Заппи-лих аварів з питання порядку денного. що гслвсустьса. приймаствся
простою більшіспо голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загшних творах
власників юлосуючих простих іменних акніи.

тгвтього ґштшия порядку денного.
винвсєного нд голосувлння (голосуввннв проводилось бюлпеигм м з),
ЗАГАЛЬНІ

ухв

звори

з

и:

Затвердити звіти дирскгора. Наглядової ради. Ревілінноі коміс за 2017-1015 роки.

3 ЧЕТВЕРТЦГ9 ДШТАННЯ ПОРДДКУ ДЕННПГО:
4.

Затвердження річною твіту Товариство та 2017-2018 рр.

сашли;

Хлнотуно Руслана Юхимпвича. який ознайомив присутніх акціпиерів г-в Їх
7-2018 роки.
річним таітон Товариства за
Запропоновано прийняти рішення. проскг якого ніс-ппьсв в бюлтні для голосування
на 4 то тотаардитн рінвия тніт Товариства 33 2017-2018 рр.
Проект рішення оголошсно на Загальних зборах.
Проокт рішсннл винсоено на голосуваиияь Голосування проведено т використанням
бюлггеню для голосування Па 4.
Підрахунок голосів здійснено Лічильного комісією.
Загальна кількість голодуючих акцій 1 Питань | 7 629 005 голосів (100 %)
порядку дснлого (кворум)
КІпькісто тласів “ЗА”. «ПРОТИ». «Утримвлись» щодо прогІггу Рішення 1 питань
порядку полного винесеіюю на голосування:
кількість голосів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
7 629 005
ЮО %
«ПРОТИ»
0
0
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0
представників іа

ті

[

і

і

При ньому Лічильною комісією було встановлено. Шп:

Кількість голосів

псарвлиунвс-гьуголосуванні

(:

Не

враховувались під час а
голпсувяння за недійсними

Відсоток від кворуму
0
о

бюлтиями

ишвння пгийнятє.

Підсумки голосування оголошснв на Загальних зборах
Ріщ=шш Загальних зборів з питання порядКу денного. що гвлосусться. приймати
простого Більшісгю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у тагальних зборах
мовників голосуючих прота імснних акній.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕР'ГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
НИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосу-шин прпводилось Бюлетемм М |),
У
ИЛИ:
Затвердити річний ввіт Товариства за 2017-2018 рр.

ЗП'
5.

ТОГО ИТАННЯПОР

У

от:

Затвердження порядку розподілу прибутку (зби1ків)Товириспів за 20

І

Мілн рр.

СЛШДИ: Хлистуна Руслана Юхимовича який шнвйомив присушіх акніопсрів та їх

представників в покшиикши фінансово-господарської діяльності Товариш. Запропонував
прибуток Товариства та 201 74018 рр. направити на розвиток Товарисгаа.
Запропоновано прийняти рішення. лроекг якого міститься в Бюлтні для голосування

Ма

5.

'

Проект рішення оґопошсію на Заґальмих зборах.
Проект ріщсннл винесено на голосування. голосування лровсдсно і використанням
бюлегсиіо для голосування К! 5.
Підрахунок юлоєів здійснено Лічильпою комісією.
Загатьна кількість голосуіоакк акцій з питань 7 629 005 тлосіа (шо %)
наряцку денного (квирум)
Кількість голосів ква». ікпготиіі. «Утримплись» щодо проскгу рішсння в питань
порядку дсиите аинсссвого на голосування;
Кількісґь голосів
Відсоюк від кворуму
«ЗА»
7 519 005
100 %
«ПРОТИ»

«тримались»

0

о
При цшму Лічильною комісією вуло встановлено. що:
Кількість голосів
Нс брали участь у голосуванні и
Нс враховувались під час а
голосування за недійсними

бюлтиями

РІШЕННЯ прийняти.

0

0
відсоток від кворуму
о
()

'

Підсумки голосування оголонісно на Загальних вборак

Рішення Загальних зборів 3 питання
порядку данного, що голосуєтьсяв приимасться
простою більшістю голосів від кількості голосів аврсєсгроваиих для участі у
звґальних Зборах
власників голосуючих простих іменних акцій.

ЗАГАЛЬНІ

звоги

: пуятого

вииєсвного на голосування
ухвышщ:

ПИТАННЯ порядку дЕнного,
(голосуиднкя проводилось оюлсгснсм м 5).

Прибуток Товариства та 2017-2018 рр. направити на ротвкгок Товариства

3

ОПИТ

ОСТ
о.

ПОРЯ КУ

ОГО

і'іриинятгя рішсння про прилипання хювнпважепь

слххили:

і

обрання плспів Ревізійної комісії.

С'шрожук С.С.. яка запропонувала обрати членами Рсвіліиноі комісії
Товариства Бавларсика Сі., Сторожук ()
Станки од. А також пояснила що у
аіяпоаілносгі з чинним законодавством Укра
рішення лддиояо питання приймається шляхом
кумулягианого голосування Пояснила, що усі щропонппані
кандидатури були прийняті та
апсссні а оюлвтаньма одни голосування.
відповідно до ст 73 Закону України «Про акціонерні
товариства». Статуту прАт
ііЖитомирськии иоггссрании завод» вибори планів Ревізійної комісі
обираються птляком
кумулятивного голосування, при якому ввгатьна кількість голосів акніоисріа
іщмножує'ґься на
кількість нлсніа Ревізійної ком ії Товариства
Акціоиср має право всі підраховані в такий
спосіб голоси та одного кандидата або ротподілипи х міяі кількома
кандидатами.
для голосування Зборам пропонується псралік кандидатів до
окладу Решзійноі' ко
ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІБ З шостого
пипння порядку данного.
виннснного нд ГОЛОСУВАННЯ:
м.» п/п
пп; кандидати
ї'їосвда на яку Збирається
і.
вондарснко Ссргіи іааноанч
Голова говітійноі комісії
1.
Сторожук Олснв Сергіївна
Член Ревізійної комісія
3.
Стснснко алоксщшр дитини
Член Ревізійної комісії
у тнятку ія проведенням кумулятивного голосування Голова Загальних Зборів довів
до
учаснпків зборів інформацію. що обраними на посаду членів гсвітіиноі комісії
Товариства
вважаються кандидати. які набрали найбільшу кількість голосів
акціонерів порівняно т іншими
кандидатами.
в віолсгсні для голосування ааанаосно загальний псрспік кандидагів на
посаду членів
Ревізійної комісії Товариства. Кумупятианс
голосування проводитися щодо всія кандидатів
одночасно.
головуючим па Загальних Зборах тапоопопоаано віддати навалі у
акпіопооіи голоси для
кумулятивного голосування тя кандидатів. :атнансник у оюлотсп. пля
голосу вання м,- о.
підрахунок голосів адіпснсно Лічильною конісіоіо.
Кількість голосів для кумулятивного голосування по
одному питанню, 7 529 005
що налсиопь акпіонсрам. які тарсссгрувалися для учасгі у Загальних
зборах та с власниками шпосуючих т цього питання акпіи
(кворум х
кількість члсніа органу. що обирається)
Кількість голосів для кумулятивного
голосування. що оаругь участь у 7 529 005
голосуванні
!

Кількість голосів. що відддні акціонерами за кандидатів до складу Ревітіиноі комі
приватного акціонерного товариетва «Жишмирський конеерпнии знаю):
К-сть нворших голосів
на п/п
Найменування/ПІБ кандидата
7 от 005
Бондаренко Серп'и іваноанч
7 629 005
2
Сторожук Олена Серп'іона
7 629 005
Стеценко алокоаидр дмнтровин
;
1

При цьпму Лічильною комісією було встповпсно. що;

«Не Брш участь у голосування»
«Не враховувати при підрахунку голоеівта

і:

оюлтнями. визнаними ни.-дійсними»

о

Перелік кандидатів до склоцу Реаіаіиноі Комісії говориетвв. пкі набрали найбільшу
кількість голосів акціонерів порівняно о іншими кандидатами до синоду говіпіиноі комі
Бондаренко Сергій івановин
Сторожук Оленв Серп'івна
Стеценко Олекеондр дмитровии

гішвння прийняти.

Підсумки юлосуиання оголошено на Загальних воорвк.

Щ

ЗАГАЛЬНІ

звоги

: шостого

винєсєного на голосумння

М пІп

і.

1.

:.

ПИТАННЯ порядку
(гопоеу-нниа провалились віолпенем

данного.

м о),

Залишити склад геніліиноі комісії незмінним;
пп; члени Ревізтипї коміеп
Бондаренко Сергій Іванович
Сїирпжук Олоин Сергіївна

Стеценко Олекпидр дмитроиич

відповідно дп н.4 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариство» зазначені вище
особи вважаються обраними до окладу гее йіюї комі
аварии-нав таким чином. Ревізійиа
иоміоія Товариство ( сформаванпю. ыкіпьки обрано іі повиии кількісний склад щипком
кумулятивного голосування.

] СЬОЩЦГЦ ПД ТАННЯ ПЦРЯДК!
7.

Прииитп рішення

ДЕННЦГО

про припинення новновоакень нпонів ііагллдовоі ради

і

обрання

нових членів Наглядової роди
СЛУХАЛИ: Сторожук С.С., яко нояенипа процедуру обрання оклоду Ногмцовоі роди
Товариств ішніхом кумулятивного голосування. які представлені тн рекомендовані
акціонерами Товариство. д саме: Зозуля с.мі, Кшвкови А.В., Кшкова І.В.
Уні тапрептшвипі конципатури були прийняті тв внесені в бюлетень по 7 для

голосування.
У бюлетені надано інформація про иондиаатів для обрання до складу іішввопоі ради
Товариства длн озиайомлення
Відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариствод Стуту ПрАТ
«Житомирський кщісериний завод» вибори членів Наглядової ради Товариства одіионіоггьон
9

шляхом

кумулятивного голосування. при якому загальна кількість голосів акціонерів
понножусться на кількість членів Наглядової ради Товариства. Акціонер має право всі
підраховані в такий спосіб голоси та одного кандидата або розподілити їх між кількоин
КШДИДПВМИі

для голосування зборам пропонусгься:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
2. Обрати нових нлснів Наглядової ради в складі:
Зозуля Сергій Миколайови
Кааакова Ангеліна Еіпоріви .
.
Казакова ірина Вікгорівна.
іі

-

ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІЕ З
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
Ма

п/п

СЬОМОГО

ПИТАННЯ

ПОРЯДКУ

ЦЕННОГО,

пп; кандидата

Посада на яку обирали:
Зозуля Сергій Миколайович
Голова Наглядової ради Товариства
2.
Кеавкввя Ангеліна Вікторівна
Член Наглядової ради товариства
з
Квавкова ірнна вікторівна
Чпсн Наглядової ради Товариства
У аа'ятку ів проведенням кумулятивного
голосування Голова Загальних зборів довів до
ущииків Зборів інформацію, що обрвними на носму нленів Наглядовоі рани Товариства
вважаються кандидати. які набрали нвиоільгггу кількість голосів акціонерів порівняно а іншими
].

КШИДШМИ.

в бюлетені для

голосування зазначено загальний перелік кандидатів на посаду членів
Наглядовоі радн Товариства. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів
одночасно
Головуюним нв Загальних зборах запропоновано вінта наявні у акціонерів голоси для
кумулятивного голосування за кандидатів, затначавнх у Бюлетні для юлосувыш по 7.
Підрахунок голосів '.шійцнеію пінильного комісією.
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питвннго. 7 629 005
що належать акціонерам. які тарвсструввлиса для участі у Загальних
аоорах та с впвдннками шппсуючих в цього питання акцій (кворум х
кількість членів органу, що обирається)
Кількість голосів для кумулятивного голосування. що беруть участь у 7 529 005
голосуванні
кількість голосів, ідо віддані акціонерами ва кандидатів до Наглядової ради Приватного
агщіоперного товариства кяситоиирськни консервний вавид»:
на п/п
Найменування/ПІБ кандидата
к-с-ть набраних голосів
і
Зозуля Сергій Миколайович
7 529 005
1
Казакова Ангеліна Вікторівна
7 529 005
Кооокова ірнна вікгоргвна
;
7 629 005
При цьому Лічипьною конівіскі було ястаггпвлено. що:

«Не орали учасґь у голосування»
«Не враховувати при підрахунку голосів та бюлпеиями. вивнаними недійсними»

(:

о

Перслж кандидатів до складу Наглядо
ради Товариства. які набрали найбільшу
кількість голосів акпіонерін порівняно і іншими кандидатами до
складу Наглядової ради

іо

Товарисгва:
Зозуля Сергія Миколайович
Казакова Ангеліна Вікторівна
Казакова ірина Вікторівна

РІШЕННЯ прийняти.
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

загольнп

сьомого питнння порядку данного.
винєсвного ня голосування (голосування проводнлогеь оюлпеием м 7).
зБоРи

з

ухв

і. Припинити повноваження ялвнів Наглядової ради Товариства;
2. обрати нових членів Наггшдовоі ради Товариств у складі:
10 п/п
ПІБ члеия ?: йиоїкп.

Зозуля Серґій Микитович

[.

:.

Кґлкон

Аиґеліпи вікторі-

Казаков. ірння вікторіан-

за

.

*

відповідно до п.4 ст. 42 Закону Украіни «Про акціонерні їовариґпш» зазначені вище
особи аваяваіоться оорлннми до складу Наглядової ради Товариства. Таким чином, Наглядова
рада Товариства е сформованою. оскільки обрано ії ловнии кількісний склад шляхом
кумулятивного голосування.

! НПСЬМОГО ПИТАНЩ ЛПРЩУ ДЕННОГО
в

Затвердження умов диаільнонравовик договорів. що уклштмуться т чмиами
Наглядової ради. обрання особи, яка уповипввжується на підписання договорів. що
укладатинуться : обраними членами Наглядоввтроди.

тухлим;

Сторожук С.с.. яка запропонувала затвердити умови цивільна-правових
укладати т обраними членами Наглядової роли та уповиощжити
директора товариства на іх підписання.
до виключної комптнції Загальних творів. у відповідності до н.1 ст.:з Закону України
«Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов циніпшотравпвих договорів,
трудових договорів (котрпктів). що уішвдатимутьсл ] членами Наглядової ради Товариства
встыювлення рооміру Їх винагороди. обрання особи. яка уішвипвщтся на підписання
договорів іновітрактіа) : членами Наглщоноі ради Товариства.
Запропоновано приинлгн рішення, проект якою міотгься в оіолегвні для голосування
договорів. які будуть

Мев

Проект рішення оголошено нв Загальних творах.
ііроекг рішоння аинеоено на голосування. голосування проведено а використанням
біологеніо для ґшюсуваніія не я.
підрахунок голосів здійснено Лічильиою конісіою.
Зптльна кількіс'ґь голооуіочик акцій і питань 7 629 005 голосів (шо %)
порядку денного (кворум)
Кількість голосів «ЗА». «ПРОТШГігУтримвлисы» щодо проекту рішення в
питань
порядку денного. винесеноіо на голосування:
Кількість голосів
відсоток від кворуму
]

іі

«ЗА»

7

«ПРОТИ»
ііУЇРИМАЛИСЬ»

о

то %

629 005

0
0

о

При цьому Лічильнпю комісією було оствновлсно. що:
Нс Брали унпсгв у ґолосуиииі
Нс враховувались під час

кількість голосів

Відсоток від кворуму

п

о

о

0

голосуввипя ів недійсними
бюлыснлии

РІШЕННЯ прийнята.
Підсумки голосування оґолашыю по звгвпвпнх аєорвн.

Рішення Загальних зборів і питлния порядку Денноґо. що голосуствсн, приймається
простою біпвпіістю голосів він кількості голосів торсєспіовоиих для участі у тагялвних зборах
влвоинків ґолосуючих простих імснних вкпіи.
ЗАГАЛЬНІ звоги З
ПИТАННЯ порядку данного,

винвсвного

восьмого

НА ГОЛОСУВАННЯ (голиґумпии

провошиіось оюпстсном

м

в).

УХВЩДНЛИ:
Зятвсроити умови цивільна-правових договорів. які булугь уклядптисл ; обраними
чпснвни Наглядової рвдн тн уповноввжити дирскгорв товвриствв на їх підвисання.
Головв Звгвпьмих зборів ПрАТ вжитомигський консврвний ЗАВОД» Хлпстун
пю. повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті. '; усіх питань порядку денною
проввнсно гопооувнннн тв прийняті опшовішті рішення.
Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «житомирський консврвний ЗАВОД»

оголошено закритими,
На підставі рішення. прийнятою т.імшч року річними Зпішнпмн ібпрвми
окпіонсрів ґовориствн. повноввж н Лічильноі комісії припинспі в момсіггу лввсршвинн
річних Заґалышх зборів пкпіписрі
рити. сипиквнпх вологою року.
ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

,

!Хлипуя Р.]0./
/Сшрпжук С.С./

"30" жовтня 2019 року
Киінсвха област... Києво-євтшннсьииирайон. с. і-іовос'отпи, вул. Озерна. 20 [Зал псідвиь).
Закінчення рінних Зогвлвних зборів акціонерів Товариство в і год. 35 хп.
1
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