ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"
18 травня 2017 року
Шановні акціонери!
18 травня 2017 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРНАФТА".
Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:
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1. З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
Товариства» вирішили:
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
5 працівників ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»;
Резніченко Наталія Анатоліївна (за згодою);
Пташник Андрій Юрійович (за згодою);
Папуша Олександр Миколайович (за згодою);
Сезонов Олександр Ігорович (за згодою);
Серга Володимир Станіславович (за згодою);
Самотей Дмитро Олександрович (за згодою).
Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних
зборів акціонерів Товариства.
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Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступні
проекти рішення:
Проект рішення №1
Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення
результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із
забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, повноваження Лічильної
комісії передати Депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ". Обрати Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ". Встановити термін дії повноважень Лічильної
комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів Товариства.
Голосували бюлетенем № 1.
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Проект рішення №2
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
5 працівників ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»;
Резніченко Наталія Анатоліївна (за згодою);
Пташник Андрій Юрійович (за згодою);
Папуша Олександр Миколайович (за згодою);
Сезонов Олександр Ігорович (за згодою);
Серга Володимир Станіславович (за згодою);
Самотей Дмитро Олександрович (за згодою).
Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних
зборів акціонерів Товариства.
Голосували бюлетенем № 2.
Підсумки голосування:
За бюлетенем № 1
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Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
200304
0,38548855 %
Голосувало «Проти»
27120778
52,19441083 %
Утримались
24638031
47,41632087 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
1964
0,00377975 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати не прийнятим.
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(Протокол № 2 від 18.05.2017 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
За бюлетенем № 2
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Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
51957846
99,9937818841 %
Голосувало «Проти»
0
0%
Утримались
0
0%
Кількість голосів акціонерів за
107
0,0002059234 %
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
3124
0,0060121925 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 1 штука.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 3 від 18.05.2017 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
2. З другого питання порядку денного «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів
Товариства» вирішили:
Обрати:
Головою Загальних зборів Товариства – Теклюка Ярослава Володимировича;
Секретарем Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну.
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Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступні
проекти рішення:
Проект рішення №1
Обрати:
Головою Загальних зборів Товариства – Теклюка Ярослава Володимировича;
Секретарем Загальних зборів Товариства – Карташова Вячеслава Вадимовича.
Голосували бюлетенем № 3.
Проект рішення №2
Обрати:
Головою Загальних зборів Товариства – Теклюка Ярослава Володимировича;
Секретарем Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну.
Голосували бюлетенем № 4.
Підсумки голосування:
За бюлетенем № 3
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Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
24 837 185
47,79959622 %
Голосувало «Проти»
27 120 778
52,19441083 %
Утримались
1 140
0,00219395 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
1 974
0,003799 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати не прийнятим.
(Протокол № 2 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
За бюлетенем № 4
Голосувало «За»
Голосувало «Проти»
Утримались

Кількість голосів
27 318 576
296
24 640 221

Відсоток від кворуму
52,5750765 %
0,0005697 %
47,4205356 %
2
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Кількість голосів акціонерів за
10
0,0000192 %
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
1 974
0,003799 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 1 штука.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 3 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
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3. З третього питання порядку денного «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня» вирішили:
Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня.

Підсумки голосування:
За бюлетенем № 5
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Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступний
проект рішення:
Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня.
Голосували бюлетенем № 5.
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Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
51 957 963
99,9940071 %
Голосувало «Проти»
0
0%
Утримались
0
0%
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
3114
0,0059929 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 4 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
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4. З четвертого питання порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства» вирішили:
Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх
уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства,
Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для
надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю
Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку
розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або
його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням
бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства
Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для
голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами
Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії
Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою
відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова
Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:
3
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а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;
б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та
найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта
голосування щодо одного проекту рішення;
д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким
голосуванням (кумулятивне голосування).
- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у
встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.
- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними
особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової
інформації). Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової
інформації) допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують
обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється
печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства
керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
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Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступний
проект рішення:
Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх
уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства,
Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для
надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю
Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку
розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або
його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням
бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства
Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для
голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами
Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії
Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою
відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова
Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:
а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;
б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та
найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта
голосування щодо одного проекту рішення;
д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким
голосуванням (кумулятивне голосування).
- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у
встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.
- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними
особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової
інформації). Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової
інформації) допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують
обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється
печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.
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- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства
керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
Голосували бюлетенем № 6.
Підсумки голосування:
За бюлетенем № 6

ВА
Н

Н

Я

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
51 957 963
99,9940071 %
Голосувало «Проти»
0
0%
Утримались
0
0%
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
3114
0,0059929 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 5 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
5. З п’ятого питання порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2015 рік» вирішили:
Звіт Правління Товариства за 2015 рік взяти до відома.

КО
П
ІЮ

Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступні
проекти рішення:
Проект рішення №1
Затвердити Звіт Правління Товариства за 2015 рік.
Голосували бюлетенем № 7.
Проект рішення №2
Звіт Правління Товариства за 2015 рік взяти до відома.
Голосували бюлетенем № 8.
Підсумки голосування:
За бюлетенем № 7

ДЛ

Я

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
196 928
0,3789914 %
Голосувало «Проти»
27 115 364
52,1839915 %
Утримались
24 645 705
47,4310896 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
3 080
0,0059275 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати не прийнятим.
(Протокол № 6 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).

Н

Е

За бюлетенем № 8

Голосувало «За»
Голосувало «Проти»
Утримались
Кількість голосів акціонерів за
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
голосуванні
Разом
Недійсних бюлетенів 0 штук.

Кількість голосів
51 956 966
117
914
0

Відсоток від кворуму
99,9920883 %
0,0002252 %
0,001759 %
0%

3 080

0,0059275 %
100%
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Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 7 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
6. З шостого питання порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2016 рік» вирішили:
Звіт Правління Товариства за 2016 рік взяти до відома.

Я

Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступні
проекти рішення:
Проект рішення №1
Затвердити Звіт Правління Товариства за 2016 рік.
Голосували бюлетенем № 9.

ВА
Н

Підсумки голосування:
За бюлетенем № 9

Н

Проект рішення №2
Звіт Правління Товариства за 2016 рік взяти до відома.
Голосували бюлетенем № 10.

КО
П
ІЮ

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
196928
0,3789914 %
Голосувало «Проти»
27115364
52,1839915 %
Утримались
24645705
47,4310896 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
3080
0,0059275 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати не прийнятим.
(Протокол № 8 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
За бюлетенем № 10

Н

Е

ДЛ

Я

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
51 956 966
99,9920883 %
Голосувало «Проти»
117
0,0002252 %
Утримались
914
0,001759 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
3 080
0,0059275 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 9 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
7. З сьомого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік» вирішили:
Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступний
проект рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
Голосували бюлетенем № 11.
Підсумки голосування:
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За бюлетенем № 11

Н

Я

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
51 948 055
99,97493893 %
Голосувало «Проти»
1 001
0,00192644 %
Утримались
8 790
0,01691651 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
3 231
0,00621812 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 10 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).

ВА
Н

8. З восьмого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік» вирішили:
Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступний
проект рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Голосували бюлетенем № 12.

КО
П
ІЮ

Підсумки голосування:
За бюлетенем № 12

Я

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
51 948 055
99,97493893 %
Голосувало «Проти»
1 001
0,00192644 %
Утримались
8 790
0,01691651 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
3 231
0,00621812 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 11 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).

ДЛ

9. З дев`ятого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік»
вирішили:
Взяти до відома інформацію Голови Правління Товариства та Голови Ревізійної комісії Товариства щодо обставин,
які зумовили неможливість здійснення повноважень Ревізійною комісією Товариства за 2015 рік у відповідності до
вимог законодавства.

Н

Е

Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступний
проект рішення:
Взяти до відома інформацію Голови Правління Товариства та Голови Ревізійної комісії Товариства щодо обставин,
які зумовили неможливість здійснення повноважень Ревізійною комісією Товариства за 2015 рік у відповідності до
вимог законодавства.
Голосували бюлетенем № 13.
Підсумки голосування:
За бюлетенем № 13
Голосувало «За»
Голосувало «Проти»
Утримались

Кількість голосів
51 948 244
0
8 722

Відсоток від кворуму
99,97530267 %
0%
0,01678564 %
7

Я

Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
4 111
0,00791169 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 12 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).

ВА
Н

Н

10. З десятого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік»
вирішили:
Взяти до відома інформацію Голови Правління Товариства та Голови Ревізійної комісії Товариства щодо обставин,
які зумовили неможливість здійснення повноважень Ревізійною комісією Товариства за 2016 рік у відповідності до
вимог законодавства.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступний
проект рішення:
Взяти до відома інформацію Голови Правління Товариства та Голови Ревізійної комісії Товариства щодо обставин,
які зумовили неможливість здійснення повноважень Ревізійною комісією Товариства за 2016 рік у відповідності до
вимог законодавства.
Голосували бюлетенем № 14.

КО
П
ІЮ

Підсумки голосування:
За бюлетенем № 14

Я

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
51 948 244
99,97530267 %
Голосувало «Проти»
0
0%
Утримались
8 722
0,01678564 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
4 111
0,00791169 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 13 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).

ДЛ

11. З одинадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління,
звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік» вирішили:
Роботу Правління Товариства за 2015 рік взяти до відома.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік задовільною.
Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.

Н

Е

Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступні
проекти рішення:
Проект рішення №1
Визнати роботу Правління Товариства за 2015 рік задовільною.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік задовільною.
Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік незадовільною.
Голосували бюлетенем № 15.
Проект рішення №2
Визнати роботу Правління Товариства за 2015 рік незадовільною.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік задовільною.
Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.
Голосували бюлетенем № 16.
8

Проект рішення №3
Роботу Правління Товариства за 2015 рік взяти до відома.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік задовільною.
Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.
Голосували бюлетенем № 17.
Підсумки голосування:
За бюлетенем № 15

За бюлетенем № 16

ВА
Н

Н

Я

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
196 850
0,37884126 %
Голосувало «Проти»
27 123 114
52,1989065 %
Утримались
24 637 002
47,41434055 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
4 111
0,00791169 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати не прийнятим.
(Протокол № 14 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).

КО
П
ІЮ

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
196 884
0,3789067 %
Голосувало «Проти»
27 123 080
52,1988411 %
Утримались
24 637 002
47,4143405 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
4 111
0,0079117 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати не прийнятим.
(Протокол № 15 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
За бюлетенем № 17

Н

Е

ДЛ

Я

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
51 954 509
99,9873598 %
Голосувало «Проти»
0
0%
Утримались
2 457
0,0047285 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
4 111
0,0079117 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 16 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
12. З дванадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління,
звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік» вирішили:
Роботу Правління Товариства за 2016 рік взяти до відома.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною.
Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік взяти до відома.
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Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступні
проекти рішення:
Проект рішення №1
Визнати роботу Правління Товариства за 2016 рік задовільною.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016рік задовільною.
Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік незадовільною.
Голосували бюлетенем № 18.

Я

Проект рішення №2
Визнати роботу Правління Товариства за 2016 рік незадовільною.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною.
Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік взяти до відома.
Голосували бюлетенем № 19.

ВА
Н

Підсумки голосування:
За бюлетенем № 18

Н

Проект рішення №3
Роботу Правління Товариства за 2016 рік взяти до відома.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною.
Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік взяти до відома.
Голосували бюлетенем № 20.

КО
П
ІЮ

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
196 850
0,37884126 %
Голосувало «Проти»
27 123 080
52,19884107 %
Утримались
24 637 036
47,41440598 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
4 111
0,00791169 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати не прийнятим.
(Протокол № 17 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
За бюлетенем № 19

Н

Е

ДЛ

Я

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
196 884
0,3789067 %
Голосувало «Проти»
27 123 046
52,19877563 %
Утримались
24 637 036
47,41440598 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
4 111
0,00791169 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати не прийнятим.
(Протокол № 18 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
За бюлетенем № 20

Голосувало «За»
Голосувало «Проти»
Утримались
Кількість голосів акціонерів за
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у

Кількість голосів
51 954 509
0
2 457
0

Відсоток від кворуму
99,98735977 %
0%
0,00472854 %
0%

4 111

0,00791169 %
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голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 19 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).

Я

13. З тринадцятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015
рік» вирішили:
Звіт та баланс Товариства за 2015 рік, складені за МСФЗ, взяти до відома.

ВА
Н

Н

Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступні
проекти рішення:
Проект рішення №1
Звіт та баланс Товариства за 2015 рік, складені за МСФЗ, затвердити.
Голосували бюлетенем № 21.
Проект рішення №2
Звіт та баланс Товариства за 2015 рік, складені за МСФЗ, взяти до відома.
Голосували бюлетенем № 22.
Підсумки голосування:
За бюлетенем № 21

КО
П
ІЮ

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
196 918
0,3789721 %
Голосувало «Проти»
27 120 778
52,1944108 %
Утримались
24 639 270
47,4187054 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
4 111
0,0079117 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати не прийнятим.
(Протокол № 20 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
За бюлетенем № 22

Н

Е

ДЛ

Я

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
51 956 845
99,9918554 %
Голосувало «Проти»
0
0%
Утримались
121
0,0002329 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
4 111
0,0079117 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 21 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
14. З чотирнадцятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016
рік» вирішили:
Звіт та баланс Товариства за 2016 рік, складені за МСФЗ, взяти до відома.
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Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступні
проекти рішення:
Проект рішення №1
Звіт та баланс Товариства за 2016 рік, складені за МСФЗ, затвердити.
Голосували бюлетенем № 23.
Проект рішення №2
Звіт та баланс Товариства за 2016 рік, складені за МСФЗ, взяти до відома.
Голосували бюлетенем № 24.
Підсумки голосування:
За бюлетенем № 23

КО
П
ІЮ

ВА
Н

Н

Я

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
197 039
0,379205 %
Голосувало «Проти»
27 120 778
52,1944108 %
Утримались
24 639 149
47,4184725 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
4 111
0,0079117 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати не прийнятим.
(Протокол № 22 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
За бюлетенем № 24

Я

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
51 956 845
99,9918554 %
Голосувало «Проти»
121
0,0002329 %
Утримались
0
0%
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
4 111
0,0079117 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 23 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).

ДЛ

15. З п`ятнадцятого питання порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за
підсумками 2015 року» вирішили:
У зв’язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди не нараховувати. Порядок покриття збитків Товариства за
2015 рік за поданням Правління Товариства взяти до відома.

Н

Е

Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступний
проект рішення:
У зв’язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди не нараховувати. Порядок покриття збитків Товариства за
2015 рік за поданням Правління Товариства взяти до відома.
Голосували бюлетенем № 25.
Підсумки голосування:
За бюлетенем № 25
Голосувало «За»
Голосувало «Проти»
Утримались
Кількість голосів акціонерів за

Кількість голосів
51 948 108
136
8 722
0

Відсоток від кворуму
99,975040933 %
0,0002617344 %
0,0167856413 %
0%
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Я

бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
4 111
0,0079116913 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 24 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).

Н

16. З шістнадцятого питання порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків)
за підсумками 2016 року» вирішили:
У зв’язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди не нараховувати. Порядок покриття збитків Товариства за
2016 рік за поданням Правління Товариства взяти до відома.

Підсумки голосування:
За бюлетенем № 26

ВА
Н

Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступний
проект рішення:
У зв’язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди не нараховувати. Порядок покриття збитків Товариства за
2016 рік за поданням Правління Товариства взяти до відома.
Голосували бюлетенем № 26.

КО
П
ІЮ

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
51 950 308
99,9792748714 %
Голосувало «Проти»
136
0,0002617344 %
Утримались
6 522
0,0125517029 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
4 111
0,0079116913 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 25 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).

Н

Е

ДЛ

Я

17. З сімнадцятого питання порядку денного «Дострокове припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради Товариства» вирішили:
Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього
рішення Загальними зборами акціонерів Товариства:
Коболєва Андрія Володимировича
Переломи Сергiя Віталійовича
Коновця Сергiя Олександровича
Столяра Петра Дмитровича
Теклюка Ярослава Володимировича
Загнiтко Полiни Михайлівни
Коломойського Ігоря Валерійовича
Боголюбова Геннадія Борисовича
Кіпермана Михайла Юрійовича
Палиці Ігоря Петровича
Уріела Цві Лейбера (Uriel Tzvi Laber).
Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступний
проект рішення:
Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього
рішення Загальними зборами акціонерів Товариства:
Коболєва Андрія Володимировича
Переломи Сергiя Віталійовича
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Коновця Сергiя Олександровича
Столяра Петра Дмитровича
Теклюка Ярослава Володимировича
Загнiтко Полiни Михайлівни
Коломойського Ігоря Валерійовича
Боголюбова Геннадія Борисовича
Кіпермана Михайла Юрійовича
Палиці Ігоря Петровича
Уріела Цві Лейбера (Uriel Tzvi Laber).
Голосували бюлетенем № 27.

Я

Підсумки голосування:
За бюлетенем № 27

КО
П
ІЮ

ВА
Н

Н

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
51 956 845
99,9918554 %
Голосувало «Проти»
0
0%
Утримались
121
0,0002329 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
4 111
0,0079117 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 26 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
18. З вісімнадцятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства» вирішили:
18.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:
№
1
2
3
4

Коболєв
Андрій Володимирович
Коновець
Сергій Олександрович
Вітренко
Юрій Юрійович
Пожидаєв Костянтин
Миколайович
Теклюк
Ярослав Володимирович
Загнітко
Поліна Михайлівна

Я

5

ПІБ

6

Ємцев Володимир
Олександрович

8

Юхименко Максим
Петрович

9

Лазоренко Владислав
Петрович

10

Uriel Tzvi Laber
(Уріел Цві Лейбер)

11

Maria Pitta
(Марія Пітта)

Н

Е

ДЛ

7

Додаткова інформація

представник акціонера – Публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
представник акціонера – Публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
представник акціонера – Публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
представник акціонера – Публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
представник акціонера – Публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
представник акціонера – Публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
представник групи акціонерів:
LITTOP ENTERPRISES LIMITED,
BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та
BORDO MANAGEMENT LIMITED
представник групи акціонерів:
LITTOP ENTERPRISES LIMITED,
BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та
BORDO MANAGEMENT LIMITED
представник групи акціонерів:
LITTOP ENTERPRISES LIMITED,
BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та
BORDO MANAGEMENT LIMITED
представник групи акціонерів:
LITTOP ENTERPRISES LIMITED,
BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та
BORDO MANAGEMENT LIMITED
представник групи акціонерів:
LITTOP ENTERPRISES LIMITED,
BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та
BORDO MANAGEMENT LIMITED
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Голосували бюлетенем № 28.
Підсумки голосування:
За бюлетенем № 28

2

Коновець
Сергій Олександрович

3

Вітренко
Юрій Юрійович

4

Пожидаєв Костянтин
Миколайович

5

Теклюк
Ярослав Володимирович

6

Загнітко
Поліна Михайлівна

7

Ємцев Володимир
Олександрович

8

Юхименко Максим
Петрович

9

Лазоренко Владислав
Петрович

10

Uriel Tzvi Laber
(Уріел Цві Лейбер)

11

Maria Pitta
(Марія Пітта)

49912864

49913447

Я

Коболєв
Андрій Володимирович

КО
П
ІЮ

1

кількість голосів,
відданих за
кандидата

49913068

Н

ПІБ кандидата

49913246

ВА
Н

№ з/п

чи є кандидат акціонером (із зазначенням
розміру пакета акцій, що належить кандидату) /
або чи є кандидат представником
акціонера/групи акціонерів, із зазначенням
інформації про цього акціонера/акціонерів /
або чи є кандидат незалежним директором
представник акціонера – Публічного
акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України»
представник акціонера – Публічного
акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України»
представник акціонера – Публічного
акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України»
представник акціонера – Публічного
акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України»
представник акціонера – Публічного
акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України»
представник акціонера – Публічного
акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України»
представник групи акціонерів:
LITTOP ENTERPRISES LIMITED,
BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та
BORDO MANAGEMENT LIMITED
представник групи акціонерів:
LITTOP ENTERPRISES LIMITED,
BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та
BORDO MANAGEMENT LIMITED
представник групи акціонерів:
LITTOP ENTERPRISES LIMITED,
BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та
BORDO MANAGEMENT LIMITED
представник групи акціонерів:
LITTOP ENTERPRISES LIMITED,
BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та
BORDO MANAGEMENT LIMITED
представник групи акціонерів:
LITTOP ENTERPRISES LIMITED,
BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та
BORDO MANAGEMENT LIMITED

49913246

49912846

54404943

54404944

54404945

54404728

54404715

ДЛ

Я

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні –571502992 шт.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними під час голосування -0 шт.
Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні -68855 шт.
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.
Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими
кандидатами.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 27 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).

Н

Е

18.2. Встановити строк повноважень членів Наглядової ради - до наступних річних зборів Товариства.
Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступний
проект рішення:
Встановити строк повноважень членів Наглядової ради - до наступних річних зборів Товариства.
Голосували бюлетенем № 29.
Підсумки голосування:
За бюлетенем № 29
Голосувало «За»

Кількість голосів
51 954 577

Відсоток від кворуму
99,9874906365 %
15

Я

Голосувало «Проти»
0
0%
Утримались
2 200
0,0042339384 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
4 300
0,0082754251 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 28 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).

Голосували бюлетенем № 30.
Підсумки голосування:
За бюлетенем № 30

ВА
Н

Н

19. З дев`ятнадцятого питання порядку денного «Обрання Голови Наглядової ради Товариства» вирішили:
Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» з числа обраних членів Наглядової ради Коболєва Андрія
Володимировича.

КО
П
ІЮ

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
51 947 987
99,9748080664 %
Голосувало «Проти»
0
0%
Утримались
8 722
0,0167856413 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
4 368
0,0084062923 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 29 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).

ДЛ

Я

20. З двадцятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та
членами Наглядової ради» вирішили:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.
Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов’язки Голови Правління) протягом
одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з
Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів
Товариства.

Н

Е

Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступний
проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.
Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов’язки Голови Правління) протягом
одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з
Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів
Товариства.
Голосували бюлетенем № 31.
Підсумки голосування:
За бюлетенем № 31
Голосувало «За»
Голосувало «Проти»

Кількість голосів
51 956 709
0

Відсоток від кворуму
99,9915937077 %
0%
16

Я

Утримались
0
0%
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
4 368
0,0084062923 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 30 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).

ВА
Н

Н

21. З двадцять першого питання порядку денного «Дострокове припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії Товариства» вирішили:
Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження Голови та
членів Ревізійної комісії Товариства:
Свіріна Вадима Володимировича
Рубіса Сергія Миколайовича
Андріяшиної Ольги Вікторівни
Парахоняк Наталії Богданівни
Дубенко Ніли Василівни.

КО
П
ІЮ

Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступний
проект рішення:
Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження Голови та
членів Ревізійної комісії Товариства:
Свіріна Вадима Володимировича
Рубіса Сергія Миколайовича
Андріяшиної Ольги Вікторівни
Парахоняк Наталії Богданівни
Дубенко Ніли Василівни.
Голосували бюлетенем № 32.
Підсумки голосування:
За бюлетенем № 32

Н

Е

ДЛ

Я

Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
51 757 659
99,608518507 %
Голосувало «Проти»
0
0%
Утримались
0
0%
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
20 3418
0,391481493 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 31 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
22. З двадцять другого питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» вирішили:
Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства Ревізійну комісію Товариства в
наступному складі:
№
1
2
3
4
5

ПІБ
Коротчук Олена Петрівна
Тахтай Андрій Володимирович
Шевченко Едуард Леонідович
Андріяшина Ольга Вікторівна
Повольнов Денис Олександрович
17

ВА
Н

Н

Я

Голосували бюлетенем № 33.
Підсумки голосування:
За бюлетенем № 33
№
ПІБ кандидата
Кількість
з/п
відданих голосів
1
Коротчук Олена Петрівна
45393799
2
Тахтай Андрій Володимирович
45393799
3
Шевченко Едуард Леонідович
45393798
4
Андріяшина Ольга Вікторівна
61795574
5
Повольнов Денис Олександрович
61795573
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні –259772543 шт.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними під час голосування -0 шт.
Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні -32842 шт.
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.
Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими
кандидатами.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 32 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).

23. З двадцять третього питання порядку денного «Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства»
вирішили:
Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «УКРНАФТА» з числа обраних членів Ревізійної комісії Коротчук Олену
Петрівну.
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Голосували бюлетенем № 34.
Підсумки голосування:
За бюлетенем № 34
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Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
51 947 987
99,9748080664 %
Голосувало «Проти»
0
0%
Утримались
0
0%
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
13 090
0,0251919336 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 33 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
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24. З двадцять четвертого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових або трудових
договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, та
визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Головою
та членами Ревізійної комісії Товариства» вирішили:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії.
Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов’язки Голови Правління) протягом
одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з
Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів
Товариства.
Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступний
проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії.
Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов’язки Голови Правління) протягом
одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з
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Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів
Товариства.
Голосували бюлетенем № 35.
Підсумки голосування:
За бюлетенем № 35
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Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
51 947 987
99,9748080664 %
Голосувало «Проти»
0
0%
Утримались
0
0%
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
13 090
0,0251919336 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 34 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
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25. З питання двадцять п`ятого порядку денного «Розробка вимог до кандидатів у незалежні члени
Наглядової ради Товариства, порядку їх відбору, розміру винагороди та умов договорів (контрактів) з
ними» вирішили:
Наглядовій раді із залученням Правління Товариства розробити пропозиції щодо вимог до кандидатів у незалежні
члени Наглядової ради, порядку їх відбору, розміру винагороди та умов договорів (контрактів) з ними.
Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.03.2017 року – 03.04.2017 року запропоновано наступні
проекти рішення:
Проект рішення №1
Наглядовій раді із залученням Правління Товариства розробити пропозиції щодо вимог до кандидатів у незалежні
члени Наглядової ради, порядку їх відбору, розміру винагороди та умов договорів (контрактів) з ними.
Голосували бюлетенем № 36.
Проект рішення №2
Наглядовій раді із залученням, у разі необхідності, Правління Товариства розробити пропозиції щодо вимог до
кандидатів у незалежні члени Наглядової ради, порядку їх відбору, розміру винагороди та умов договорів
(контрактів) з ними.
Голосували бюлетенем № 37.

Я

Підсумки голосування:
За бюлетенем № 36
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Кількість голосів
Відсоток від кворуму
Голосувало «За»
51 947 987
99,9748080664 %
Голосувало «Проти»
0
0%
Утримались
0
0%
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
13 090
0,0251919336 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати прийнятим.
(Протокол № 35 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
За бюлетенем № 37
Голосувало «За»
Голосувало «Проти»

Кількість голосів
196 850
27 114 256

Відсоток від кворуму
0,3788412623 %
52,1818591251 %
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Утримались
24 636 881
47,414107679 %
Кількість голосів акціонерів за
0
0%
бюлетенями,визнаними недійсними
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у
13 090
0,0251919336 %
голосуванні
Разом
100%
Недійсних бюлетенів 0 штук.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались
для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважати не прийнятим.
(Протокол № 36 від 18.05.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до
протоколу загальних зборів акціонерів).
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Правління ПАТ «УКРНАФТА»
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