
























сторінка 13

ОБГОВОРЕННЯ:
Бажаючих виступити, а також додаткових усних і письмових питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо 

заслуханої інформації в секретаріат не надійшло.

28. Голосування з приводу питання №12 порядку денного:
Учасникам річних загальних зборів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №12 

порядку денного, а саме:
Проект рішення:
«На підставі л.З. ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо значних правочинів, що можуть 

вчинятися протягом року, на підставі частини 23 пп.8.2.3 та статті 10 Статуту Товариства, в зв’язку із неможливістю 
визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході здійснення поточної фінансово-господарської 
діяльності, в и р і ш и л и :

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися правлінням Товариства 
впродовж не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, 
на сукупну вартість 200,00 млн.грн.

Зобов’язати правління Товариства попередньо погоджувати вчинювані ним значні правочини з Наглядовою радою 
у разі, якщо ринкова вартість майна або послуг, що е предметом такого правочину. перевищує 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності.»

Головою річних загальних зборів наголошено про порядок прийняття рішень з приводу питання порядку денного 
№12 а саме -  рішення приймається понад 50% від загальної кількості голосів акціонерів.

Бюлетені для голосування передані до лічильної комісії.
На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №12 по 

бюлетеню №12 річні загальні збори

ПОСТАНОВИЛИ:
Рішення М І2.
На підставі п.З. cm. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо значних правочинів, що можуть 

вчинятися протягом року, на підставі частини 23 пп.8.2.3 та статті 10 Статуту Товариства, в зв’язку із 
неможливістю визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході здійснення поточної 
фінансово-господарської діяльності, в и р і иі и л и:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися правлінням 
Товариства впродовж не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майни 
або послуг, що е предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності, на сукупну вартість 200,00 млн.грн.

2. Зобов’язати правління Товариства попередньо погоджувати вчинювані ним значні правочини з 
Наглядовою радою у  разі, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, 
перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

ТИП ГОЛОСУВАННЯ: таємне голосування бюлетенями № 12 з питання № 12 порядку
денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 12 бюлетенів 211754 голосів
«ПРОТИ» 0 бюлетенів 0 голосів
«УТРИМАЛИСЬ» 0 бюлетенів 0 голосів
Недійсні бюлетені 0 бюлетенів 0 голосів
Не приймали участь 0 бюлетенів 0 голосів

Понад 50% від загальної кількості голосів акціонерів

Не брали участь у голосуванні 3 акціонери (1299 акцій, 0 голосів), оскільки їх акції не є голосуючими.

29. Питання порядку денного річних загальних зборів ПАТ «УБ ХАЕС» вичерпані. Збори закриті.

Голова річних загальних зборів- 
ПАТ «УБ ХАЕС»

Секретар річних загальних зборів 
ПАТ «УБ ХАЕС» НИЧЕПОРУК Г.М.
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