ПРОТОКОЛ № 29
позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”
м. Київ

17 червня 2014р.

Збори акціонерного товариства почали роботу 17 червня 2014 року о 16 годині 00 хвилин у
приміщенні банку за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.
З процедури відкриття зборів та питань порядку денного виступив Голова Наглядової ради
Луцький О.Б. Він доповів, що позачергові загальні збори акціонерного товариства скликані
Наглядовою радою АТ “НК БАНК” о 16 годині 00 хвилин 17 червня 2014 року у приміщенні банку
за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.
Про час і місце проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний всі акціонери
банку, у відповідності із вимогами Закону України “ Про акціонерні товариства ”, у строк не пізніше
ніж за 30 днів до дати проведення зборів, були повідомлені персонально у письмовому вигляді та
шляхом розміщення повідомлення про проведення зборів на сайті банку і публікацією його в
офіційному виданні “Бюлетень. Цінні папери України” № 86 (3883) від 13.05.2014 року.
При реєстрації акціонерам та представникам акціонерів були вручені бюлетені по кожному
питанню порядку денного із зазначенням в них кількості голосів і проектів рішень.
Для інформації, щодо результатів реєстрації акціонерів було надано слово Голові реєстраційної
комісії – Моспаненко А.В.
Згідно з протоколом та інформацією реєстраційної комісії:
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24
годину 11 червня 2014р.
В перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах станом на 24
годину 11 червня 2014 року, включено 478 фізичних та юридичних осіб, які володіють простими
іменними акціями в кількості 160 111 180 (сто шістдесят мільйонів сто одинадцять тисяч сто
вісімдесят) шт., що становить 100% статутного капіталу. Загальна кількість акцій, які мають право
голосу, становить 160 111 180 шт.
Для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалось 10 акціонерів та представників
акціонерів, з кількістю голосів 119 025 232, що складає 74,3391% від загальної кількості голосуючих
акцій товариства, які забезпечують кворум, достатній для прийняття рішень з усіх питань порядку
денного.
Порядок голосування - голосування на зборах здійснюється бюлетенями за принципом: одна
проста акція – один голос. Інформація про процедуру голосування бюлетенями доведена до
учасників Загальних зборів до початку голосування.
Юридичні особи:
 ТОВ “ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК “ПРЕМЬЕР” (16 000 000 акцій – 9,9930% від загальної
кількості акцій) в особі Сидоренка Вадима Вікторовича, що діє на підставі Довіреності №13/06/14
від 13.06.2014р.
 ТОВ “ПРЕСЛАЙН” (12 640 458 акцій – 7,8948% від загальної кількості акцій) в особі
Молодця Бориса Сергійовича, що діє на підставі Довіреності №13-06-14 від 13.06.2014р.
 ТОВ “ПАПІР-ІМПЕКС” (10 608 000 акцій – 6,6254% від загальної кількості акцій) в особі
Луцького Олега Богдановича, що діє на підставі Довіреності №13-06/14 від 13.06.2014р.
 ТОВ “ПОЛІГРАФ ІНВЕСТ” (12 640 458 акцій – 7,8948% від загальної кількості акцій) в особі
Оборіної Ірини Володимирівни, що діє на підставі Довіреності №12/06/14 від 12.06.2014р.
 ТОВ “Одеські цифрові комунікації” (16 000 000 акцій – 9,9931% від загальної кількості
акцій) в особі Манохіної Анни Вікторівни, що діє на підставі Довіреності № 01-06/14 від
01.06.2014р.
 ТОВ “ЗАПОРІЗЬКІ ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ” (16 000 000 акцій –9,9930% від загальної
кількості акцій) в особі Ярошенка Олексія Васильовича, що діє на підставі Довіреності №11/0106/14 від 11.06.2014р.
 ТОВ “ТЕЛЕМЕДІАС” (12 426 316 акцій – 7,7611% від загальної кількості акцій) в особі
Вороняка Олександра Михайловича, що діє на підставі Довіреності №13-06-14 від 13.06.2014р.
 ТОВ “Базіс” (16 000 000 акцій – 9,9930% від загальної кількості акцій) в особі Остапенко
Світлани Василівни, що діє на підставі Довіреності №12/06/2014 від 12.06.2014р.
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 ПАТ «Скандинавіан Хаус» (2 000 000 акцій – 1,2492% від загальної кількості акцій) в особі
Голови Правління Салка Сергія Матвійовича, що діє на підставі Статуту.
Фізичні особи:
Луцький Олег Богданович (4 710 000 акцій – 2,9417% від загальної кількості акцій).
ЗАПРОШЕНІ:
Члени Правління: Яківчук О.Є. – Голова Правління
Інші особи: Приходько В.П. – Заступник начальника Управління банківських ризиків та оцінки
економічних операцій.
Голова Правління Яківчук О.Є.: “Шановні акціонери! Наглядова рада банку у відповідності з
вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства» доручила відкрити збори Голові Наглядової ради
Луцькому О.Б., у зв’язку з чим, передаю йому слово і пропоную почати збори. ”
У зв’язку з наявністю кворуму, Голова Наглядової ради – Луцький О.Б. вніс пропозицію про
відкриття зборів.
Голова Наглядової ради Луцький О.Б.: “З урахуванням результатів реєстрації акціонерів,
здійсненої реєстраційною комісією та на підставі ст.40 Закону України “Про акціонерні товариства”,
є пропозиція відкрити позачергові загальні збори акціонерного товариства. Інші пропозиції є?
Немає. Прошу голосувати.”
Результати голосування:
“за” – 119 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть
участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
Ухвалили:
Відкрити позачергові загальні збори акціонерного товариства..
Голова Наглядової ради Луцький О.Б.: “Шановні акціонери! При прийнятті рішення про
скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства Наглядовою Радою банку
вносилась пропозиція включити до порядку денного наступні питання:
1.Обрання членів лічильної комісії.
2.Обрання Голови зборів.
3.Обрання секретаря зборів.
4.Припинення повноважень членів Наглядової ради.
5.Обрання нового складу Наглядової ради.
6.Припинення повноважень Голови Наглядової ради.
7.Обрання Голови Наглядової ради.
8.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9.Обрання нового складу Ревізійної комісії.
За відведений Законом України “Про акціонерні товариства” (ст.38) термін, до Наглядової ради
інших пропозицій не надходило. Є пропозиція затвердити запропонований порядок денний зборів.
Прошу голосувати.”
Результати голосування:
“за” – 119 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть
участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
Ухвалили:
Затвердити запропонований порядок денний зборів.
1 питання порядку денного:
Обрання членів лічильної комісії.
Голова Наглядової ради Луцький О.Б.: “Для проведення зборів необхідно обрати лічильну
комісію. Щодо кількісного та персонального складу Лічильної комісії є пропозиція Наглядової ради
-2-

виконання обов’язків Лічильної комісії покласти на реєстраційну комісію, тобто обрати Лічильну
комісію із числа і у складі реєстраційної комісії а саме: Моспаненко Анна Вікторівна, Зубець Ольга
Олексіївна, Бачило Валерія Олександрівна. Підрахунок голосів по даному питанню доручити
провести названим особам. Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по першому питанню:
Обрати Лічильну комісію у складі: Моспаненко Анна Вікторівна, Зубець Ольга Олексіївна,
Бачило Валерія Олександрівна.
Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за
запропоноване рішення. ”
Голова Наглядової ради Луцький О.Б.: “Для оголошення результатів голосування слово
надається Моспаненко А.В. ”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 119 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть
участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по першому питанню порядку денного прийнято
одноголосно. ”
Ухвалили:
Обрати Лічильну комісію у складі: Моспаненко Анна Вікторівна, Зубець Ольга Олексіївна,
Бачило Валерія Олександрівна.
2 питання порядку денного:
Обрання Голови зборів.
Голова Наглядової ради Луцький О.Б.: “Для ведення зборів необхідно обрати Голову зборів. Є
пропозиція Наглядової ради обрати головою зборів Голову Наглядової ради – Луцького Олега
Богдановича. Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по першому питанню:
Головою зборів обрати – Луцького Олега Богдановича
Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за
запропоноване рішення. ”
Голова Наглядової ради Луцький О.Б.: “Для оголошення результатів голосування слово
надається Голові лічильної комісії Моспаненко А.В. ”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 119 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть
участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по другому питанню порядку денного прийнято
одноголосно. ”
Ухвалили:
Головою зборів обрати – Луцького Олега Богдановича.
3 питання порядку денного:
Обрання секретаря зборів.
Голова зборів Луцький О.Б.: “Для подальшої роботи позачергових загальних зборів
акціонерного товариства необхідно обрати секретаря Зборів. Є пропозиція Наглядової ради
секретарем зборів обрати – Удалих Юлію Валеріївну. Інших пропозицій немає? Інших пропозицій
немає.”
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Таким чином, пропонується наступний проект рішення по другому питанню:
Секретарем зборів обрати одну особу, а саме – Удалих Юлію Валеріївну.”
Голова зборів Луцький О.Б.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення?
Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення”
Голова зборів Луцький О.Б.: “Для оголошення результатів голосування слово надається Голові
лічильної комісії Моспаненко А.В. ”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 119 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть
участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по третьому питанню порядку денного прийнято
одноголосно. ”
Ухвалили:
Секретарем зборів обрати – Удалих Юлію Валеріївну.
4 питання порядку денного:
Припинення повноважень членів Наглядової ради.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Слово надається Голові Правління Яківчуку О.Є. ”
Яківчук О.Є.: “У зв’язку із планами зміни напрямків діяльності окремими членами Наглядової
ради виникла необхідність проведення змін у складі Наглядової ради. Такі зміни можуть бути
проведені тільки шляхом відкликання повного складу Наглядової ради та обранням нового. У
зв’язку з цим, щоб обрати новий склад Наглядової ради, зборам пропонується прийняти рішення про
припинення повноважень усіх членів Наглядової ради: Макаренка В.В., Луцького О.Б., Манохіної
А.В., Касьян Є.О., Ярошенка О.В.. ”
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити?
Бажаючих немає.”
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по четвертому питанню:
Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:
1.Макаренка Валерія Вікторовича
2.Луцького Олега Богдановича
3.Манохіної Анни Вікторівни
4.Касьян Елізавети Олексіївни
5.Ярошенка Олексія Васильовича
Голова зборів Луцький О.Б.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення?
Немає. Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічільній комісії для підрахунку.”
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Для оголошення результатів голосування слово надається Голові
лічильної комісії Моспаненко А.В. ”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 119 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть
участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по четвертому питанню порядку денного
прийнято одноголосно.
Ухвалили:
Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:
1.Макаренка Валерія Вікторовича
2.Луцького Олега Богдановича
3.Манохіної Анни Вікторівни
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4.Касьян Елізавети Олексіївни
5.Ярошенка Олексія Васильовича
5 питання порядку денного:
Обрання нового складу Наглядової ради.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Слово надається Голові Правління Яківчуку О.Є. ”
Виступ Яківчука О.Є.: “У зв’язку з прийняттям зборами рішення про припинення повноважень
членів Наглядової ради банку пропонується обрати новий склад Наглядової ради.
Згідно із пунктом 3, Статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства” обрання членів
Наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного
голосування.
Обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу
кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами (пункт 4 статті 42 Закону України
“Про акціонерні товариства”).
За пропозицією акціонерів, до списку кандидатів на посади членів Наглядової ради включені
наступні 5 кандидатур:
1. Луцький Олег Богданович;
2. Ярошенко Олексій Васильович;
3. Остапенко Світлана Василівна;
4. Вороняк Олександр Михайлович;
5. Салко Сергій Матвійович.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити?
Бажаючих немає. Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Обрання
членів Наглядової ради публічного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
Пропонується заповнити бюлетені (бюлетень 5), підписати і передати бюлетені в лічильну комісію,
яка проведе підрахунок голосів, а після оголошення результатів продовжимо розгляд питань порядку
денного”.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Для оголошення результатів голосування слово надається Голові
лічильної комісії Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
За результатами кумулятивного голосування кандидати на посаду членів Наглядової ради
набрали наступну кількість голосів:
1. Луцький Олег Богданович - 119 025 232 голоса;
2. Ярошенко Олексій Васильович - 119 025 232 голоса;
3. Остапенко Світлана Василівна - 119 025 232 голоса;
4. Вороняк Олександр Михайлович - 119 025 232 голоса;
5.Салко Сергій Матвійович - 119 025 232 голоса.
Ухвалили:
На підставі результатів кумулятивного голосування вважати обраними членами Наглядової
ради АТ “НК БАНК” 5 осіб, що набрали найбільшу кількість голосів, а саме:
1. Луцького Олега Богдановича;
2. Ярошенка Олексія Васильовича;
3. Остапенко Світлану Василівну;
4. Вороняка Олександра Михайловича;
5.Салка Сергія Матвійовича.
6 питання порядку денного:
Припинення повноважень Голови Наглядової ради.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Слово надається Голові Правління Яківчуку О.Є. ”
Яківчук О.Є.: “У зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради АТ «НК БАНК» та
необхідністю переобрання всього складу, згідно із Законом України «Про акціонерні товариства»,
пропонується припинити повноваження Голови Наглядової ради АТ «НК БАНК» Луцького Олега
Богдановича.”
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити?
Бажаючих немає.”
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Таким чином, пропонується наступний проект рішення по шостому питанню:
Припинити повноваження Голови Наглядової Ради банку – Луцького Олега Богдановича.
Голова зборів Луцький О.Б.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення?
Немає. Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічільній комісії для підрахунку”.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Для оголошення результатів голосування слово надається Голові
лічильної комісії Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 119 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть
участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по шостому питанню порядку денного прийнято
одноголосно.
Ухвалили:
Припинити повноваження Голови Наглядової Ради банку – Луцького Олега Богдановича.
7 питання порядку денного:
Обрання Голови Наглядової ради.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Слово надається Голові Правління Яківчуку О.Є. ”
Яківчук О.Є.: “Згідно зі Статутом банку Голова Наглядової ради обирається загальними
зборами із числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів. Пропонується Головою
Наглядової ради АТ “НК БАНК” обрати Луцького Олега Богдановича, частка в статутному капіталі
– 2,9417%; непогашеної судимості за корисливі злочини не має; строк, на який обирається особа три роки; нині працює заступником директора фінансової компанії ТОВ “Ю Пі Сістем.”.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити?
Бажаючих немає”
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по сьомому питанню:
Обрати Головою Наглядової Ради банку – Луцького Олега Богдановича.
Голова зборів Луцький О.Б.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення?
Немає. Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічільній комісії для підрахунку”.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Для оголошення результатів голосування надається Голові
лічильної комісії Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 119 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть
участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято
одноголосно.
Ухвалили:
Обрати Головою Наглядової Ради банку – Луцького Олега Богдановича.
8 питання порядку денного:
Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Слово надається Голові Правління Яківчуку О.Є. ”
Яківчук О.Є.: “У зв’язку із планами зміни напрямків діяльності окремими членами Ревізійної
комісії виникла необхідність проведення змін у складі Ревізійної комісії. У зв’язку з чим доцільно
припинити повноваження нинішнього складу Ревізійної комісії для того, щоб обрати новий її склад.
Зборам пропонується прийняти рішення про припинення повноважень усіх членів Ревізійної
комісії: Гунбіної Н. П., Парсаданової О.І., Неронової Р. С..”
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Голова Зборів Луцький О.Б.: “Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити?
Бажаючих немає.”
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по восьмому питанню:
Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії:
1. Гунбіної Наталії Петрівни;
2. Парсаданової Ольги Ігорівни;
3. Неронової Руслани Сергіївни.
Голова зборів Луцький О.Б.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення?
Немає. Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічільній комісії для підрахунку”.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Для оголошення результатів голосування слово надається Голові
лічильної комісії Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 119 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть
участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по восьмому питанню порядку денного прийнято
одноголосно.
Ухвалили:
Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії:
1. Гунбіної Наталії Петрівни,
2. Парсаданової Ольги Ігорівни,
3. Неронової Руслани Сергіївни
9 питання порядку денного:
Обрання нового складу Ревізійної комісії.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Розгляд даного питання пропонується провести в 2 етапи:
1 етап: Спочатку провести кумулятивне голосування для вибору членів Ревізійної комісії
(бюлетень 9.1.). Здати бюлетені в лічильну комісію.
2 етап: Після підрахунку голосів провести друге голосування бюлетенем 9.2. та обрати
Голову Ревізійної комісії звичайним голосуванням бюлетенями. ”
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Слово надається Голові Правління Яківчуку О.Є. ”
Голова Правління Яківчук О.Є.: “У зв’язку з прийняттям зборами рішення про припинення
повноважень членів Ревізійної комісії банку, пропонується обрати її новий склад. Згідно Статті 73
Закону України “Про акціонерні товариства” члени Ревізійної комісії публічного товариства
обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.
Наглядова рада на підставі пропозицій акціонерів запропонувала включити до списку для
голосування наступні кандидатури: Прийдан Людмилу Миколаївну, Молодець Наталію Вікторівну,
Нестеренко Наталію Володимирівну.”
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити?
Бажаючих немає. Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Обрання
членів Ревізійної комісії публічного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
Пропонується заповнити бюлетені (бюлетень 9.1.), підписати і передати бюлетені в лічильну
комісію, яка проведе підрахунок голосів.”.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Для оголошення результатів голосування слово надається Голові
лічильної комісії Моспаненко А.В.”
Моспаненко А.В.:
За результатами кумулятивного голосування кандидати на посаду членів Ревізійної комісії
набрали наступну кількість голосів:
1.Прийдан Людмила Миколаївна - 119 025 232 голоса;
2.Молодець Наталія Вікторівна - 119 025 232 голоса;
3.Нестеренко Наталія Володимирівна - 119 025 232 голоса.
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Ухвалили:
На підставі результатів кумулятивного голосування вважати обраними членами Наглядової
ради АТ “НК БАНК” 3 осіб, що набрали найбільшу кількість голосів, а саме:
1.Прийдан Людмилу Миколаївну;
2.Молодець Наталію Вікторівну;
3.Нестеренко Наталію Володимирівну.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “З урахуванням обрання нового складу Ревізійної комісії, зборам
необхідно обрати Голову Ревізійної комісії із числа членів Ревізійної комісії простою більшістю
голосів. Пропонується обрати Головою Ревізійної комісії - Прийдан Людмилу Миколаївну.”
Таким чином, пропонується наступний проект рішення по другій частині дев’ятого
питання:
Обрати Головою Ревізійної комісії – Прийдан Людмилу Миколаївну.
Голова зборів Луцький О.Б.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення?
Немає. Прошу проголосувати бюлетенями (бюлетень 9.2.) та надати їх лічільній комісії для
підрахунку.”
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Для оголошення результатів голосування слово надається Голові
лічильної комісії Моспаненко А.В. ”
Моспаненко А.В.:
Результати голосування:
“за” – 119 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть
участь у зборах
“проти” – немає
“утримались” – немає
На підставі результатів голосування, рішення по частині другій дев’ятого питання порядку
денного прийнято одноголосно.
Ухвалили:
Обрати Головою Ревізійної комісії – Прийдан Людмилу Миколаївну.
Голова Зборів Луцький О.Б.: “Всі питання порядку денного позачергових загальних зборів
акціонерного товариства розглянуті, чи є у присутніх пропозиції чи зауваження щодо порядку
ведення зборів? Немає. На цьому збори оголошую закритими. ”

Голова зборів

______________________

О.Б.Луцький

Секретар

______________________

Ю.В. Удалих
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