ПРОТОКОЛ №18
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
м.Івано-Франківськ

21.03.2019
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ІВАНОФРАНКІВСЬКГАЗ»

повне найменування акціонерного
товариства:
Код за ЄДРПОУ акціонерного
товариства:

03361046

дата і час початку проведення
загальних зборів

21.03.2019 об 13:00

дата проведення голосування

21.03.2019

місце проведення загальних зборів

м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 20 (в актовому залі Товариства)

Кількість голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій

13 742 761

Питання порядку денного винесене на
голосування:

18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

кількість членів органу акціонерного
товариства, що обираються

3 (Три)

Проект рішення з цього питання:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

Перелік кандидатів:

1.Шумська Лілія Євгенівна
2.Гривул Мар’яна Володимирівна
3.Морозов Дмитро Михайлович

Номер бюлетеня яким приводилось
голосування

18

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного
голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які
набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються
обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу
товариства шляхом кумулятивного голосування.
Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:
№
з/п

Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника

Кількість голосів
отриманих кандидатом

1

Гривул Мар’яна Володимирівна

14 962 515

36,291870%

2

Шумська Лілія Євгенівна

14 900 000

36,140239%

3

Морозов Дмитро Михайлович

11 361 777

27,558210%

41 224 292

99,990320%

Всього

у відсотках*

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату

3 991

0,009680%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0

0,000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,000000%

Рішення прийнято.
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:
1.Гривул Мар’яна Володимирівна
2.Шумська Лілія Євгенівна
3.Морозов Дмитро Михайлович

Додатки:
Бюлетені для голосування
Підписи членів лічильної комісії:
Голова:Шушереба М.Є.___________________

Максимів І.Д. ___________

Олексин Л.П. ___________

