
           

                                                Повідомлення про результати чергових загальних зборів акціонерів 

                                                                  ЧЕРГОВІ  ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ  АКЦІОНЕРІВ 

                                          Відкрите акціонерне товариство «Вінницька обласна друкарня». 27.09.2012р. 

                         Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів визначений статутом акціонерного товариства. 

                                                                                      ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:           

   1..      Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи чергових  загальних зборів  акціонерів  ВАТ 
   «Вінницька обласна друкарня»   «ЗА» -  100%    «Проти» - 0%    «Утрималось» -0%. 

 2.      Затвердження звіту Голови Правління ВАТ  «Вінницька обласна друкарня»  за 2011р. та визначення основних напрямів господарської 

діяльності  на 2012р.    «За» - 100%,   «Прот» - 0%,  «Утрималось» - 0%.                                                                                                                         
3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2011р. ВАТ «Вінницька обласна друкарня». 

                                       «За» - 99,99%,   «Проти» - 0%,    «Утрималось» - 0,010%. 

4. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2011р. ВАТ «Вінницька обласна друкарня». 
                                        «За» - 99,99%,  «Проти» - 0%,   «Утримались» - 0,010%. 

5. Затвердження результатів діяльності та фінансової звітності товариства за 2011р. та порядок покриття збитків за 2011р. 

                                        «За» - 100%,   «Проти» - 0%,      «Утримались» - 0%. 
6. Прийняття рішення про зміну найменування товариства з відкритого акціонерного товариства  «Вінницька обласна друкарня» на 

Приватне акціонерне товариство  «Вінницька обласна друкарня». 

                                         «За» - 99,85%,   «Проти» - 0%,       «Утримались» - 0,150%. 
 7.      Затвердження Статуту товариства у новій редакції, у зв’язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про         

акціонерні товариства»   «За» - 99,85%,   «Проти» - 0%,     «Утримались» - 0,150%. 

 8.      Про визнання  такими, що втратили чинність окремі  внутрішні Положення  ВАТ «Вінницька обласна друкарня». 1.Положення про                
Наглядову раду, 2. Положення  про  Правління, 3. Положення  про ревізійну комісію, 4. Положення про загальні збори акціонерів ВАТ 

«Вінницька обласна друкарня».   «За» - 99,99%,   «Проти» - 0%,    «Утримались» - 0,010%. 

  9.     Загальні збори акціонерів дозволяют голові наглядової ради підписувати договора значного правочину від імені акціонерного 
товариства.                        «За» - 99,99,    «Проти» - 0 %,    «Утримались» - 0,010%. 

10.     Відкликання членів Правління ВАТ «Вінницька обласна друкарня». 
                                            «За» - 100%,    «Проти» - 0%,    «Утримались» - 0%.  

11.     Обрання членів правління товариства. 

                                             «За» - 100%,    «Проти» – 0%,      «Утримались» - 0%. 
12.     Відкликання голови і членів ревізійної комісії ВАТ «Вінницька обласна друкарня».  

                                             «За» - 100%,   «Проти» - 0%,     «Утримались» - 0%.  

13.    Обрання Ревізора  товариства. 
                                    «За» - 100%,    «Проти» - 0%,      «Утримались» - 0% 

 

Адреса Товариства: м. Вінниця, вул. Київська, 4 
Тел. 67-15-49 

                                                                                          Правління ВАТ «Вінницька обласна друкарня» 

  

 

 


