
                                                Повідомлення про результати річних  загальних зборів акціонерів 

                                                                  РІЧНІ  ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ  АКЦІОНЕРІВ 

                                                      Приватне  акціонерне товариство «Вінницька обласна друкарня».  
                         Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів визначений статутом акціонерного  товариства, 

                           які  відбулися 12 квітня 2016р.за адресою м.Вінниця, вул. Київська, 4 (клуб 2-й пов. кімната №1)  

 

                                                                                      ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:       

 

. 1.  Про обрання  лічильної комісії річних  загальних зборів  акціонерів  Товариства 
                                      «ЗА» -  100%    «Проти» - 0%    «Утрималось» -0%. 

  2..  Про обрання  голови  річних  загальних зборів  акціонерів  Товариства 

                                       «ЗА» -  100%    «Проти» - 0%    «Утрималось» -0%. 
  3.  Про обрання  секретаря  річних  загальних зборів  акціонерів  Товариства 

                                       «ЗА» -  100%    «Проти» - 0%    «Утрималось» -0%. 

 4.   Затвердження звіту Голови Правління Товариства  за 2015р. та визначення основних напрямів господарської   діяльності  на 2016р.                                                                                                                                                                                                           
«                                      «ЗА»  - 100%,   «Прот» - 0%,  «Утрималось» - 0%.                                                                                                                         

5.   Затвердження звіту Наглядової ради за 2015р. Товариства. 

                                       «ЗА» - 100%,   «Проти» - 0%,    «Утрималось» - 0%. 
6. Затвердження звіту ревізора за 2015р. Товариства. 

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

7. Затвердження результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2015р. та порядок покриття збитків за 2015р. 
                                      «ЗА» - 100%,   «Проти» - 0%,   «Утримались» - 0%. 

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року,  ринкова 

вартість майна робіт або послуг, що є  предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків але менша ніж 50 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, та надання згоди на підписання таких право 

чинів Голові Правління Товариства. 

                                   «ЗА» - 100%,   «Проти» - 0%,   «Утримались» - 0%.                                   
9.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року,  ринкова 

вартість майна робіт або послуг, що є  предметом таких правочинів становить 50 і більше  відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, та надання згоди на підписання таких право чинів Голові Правління 

Товариства.               «ЗА» - 100%,   «Проти» - 0%,   «Утримались» - 0%.                                   

10.  Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.      

                                      «ЗА» - 100%,   «Проти» - 0%,   «Утримались» - 0% 
11. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Правління Товариства    

                                   «ЗА» - 100%,   «Проти» - 0%,   «Утримались» - 0% 

12.  Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів  наглядової ради Товариства    
                                    «ЗА» - 100%,   «Проти» - 0%,   «Утримались» - 0% 

 13.  Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства 

                                     «ЗА» - 100%,   «Проти» - 0%,   «Утримались» - 0% 
 

                                                                                Правління ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» 

 


