
Інформація 

у відповідності до вимог ст. 35 Закону України  

"Про акціонерні товариства" 

 
******************************************************************************** 
Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» акціонерним 

товариством «Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», якій  належить 27 114 256 

штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", що становить 50%+1 акція статутного капіталу 
Товариства, у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозицію 

щодо питання, включеного до порядку денного загальних зборів ПАТ "УКРНАФТА", скликаних на 

25.04.2019 року. 
З метою прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ "УКРНАФТА", акціонером 

внесені такі пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства: 

Рубіс Сергій Миколайович, 

Морозов Дмитро Михайлович, 
Пузік Олексій Сергійович. 

У разі обрання Загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» зазначених кандидатів до 

складу Ревізійної комісії Товариства на посаду голови Ревізійної комісії Товариства акціонером ПАТ 
«УКРНАФТА» акціонерним товариством «Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» 

запропоновано кандидатуру Рубіса Сергія Миколайовича. 

 

**************************************************************************************** 
Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" BRIDGEMONT 

VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД), якій належить 7 377 784 штук простих 

іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", відповідно до прав, що надані ст. 38 Закону України "Про 
акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "УКРНАФТА", вносить пропозицію щодо кандидатів до 

складу Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА". 

З включеного до порядку денного загальних зборів ПАТ "УКРНАФТА" 25.04.2019 року питання 
"Обрання членів Ревізійної комісії Товариства", внесено пропозицію про включення в бюлетень для 

кумулятивного голосування наступний перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії: 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидатів, 

які пропонуються до складу Ревізійної 
комісії 

чи є 

кандидат 
акціонером 

зазначення розміру пакету акцій, 

що належать кандидату, штук 

1 Андріяшина Ольга Вікторівна  так 
38 штук простих іменних акцій 

ПАТ "УКРНАФТА" 

2 Повольнов Денис Олександрович 
не є 

акціонером 

акції ПАТ "УКРНАФТА" 

не належать 

З включеного до порядку денного загальних зборів ПАТ "УКРНАФТА" 25.04.2019 року питання 
"Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства", внесено пропозицію про обрання на посаду Голови 

Ревізійної комісії Товариства кандидатуру Повольнова Дениса Олександровича, тобто з даного 

питання порядку денного пропонується наступний проект рішення: 
«Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА" Повольнова Дениса Олександровича.». 

 

**************************************************************************************** 

 

                      ПАТ «УКРНАФТА» 


