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ПРОТОКОЛ № 2 

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №2 

для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на 

дистанційних Річних загальних зборах акціонерів  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК» 

(код за ЄДРПОУ 31815603, далі - Товариство) 

м. Київ                                                                                                                      28.12.2022 р. 

 

Лічильна комісія в складі голови Лічильної комісії - Войцехович Анастасії Вячеславівни  

склала даний протокол №1 про наступне: 

 

Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28.12.2022 р. 

 

Дата проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 

22.12.2022 р. 

Загальні збори проведено дистанційно. 

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022 р. 

 

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 3  (три) особи, яким належить 7 125 (сім тисяч сто 

двадцять п’ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 57,00% 

голосуючих акцій від їх загальної кількості. Кворум з усіх питань порядку денного Загальних зборів 

наявний та становить 57,00 %. 

ПИТАННЯ ДЕВ’ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

9. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.  

 

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 

        Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих 

акціонерами шляхом звичайного голосування згідно до положень Статуту. До складу Наглядової 

ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники 

акціонерів) у кількості трьох осіб строком на три роки: 

 

1. Левицька Мирослава Михайлівна (представник акціонера КРЕЗЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, 

НЕ 193914, кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 3000 акцій//3000 голосів, що становить 

24 % від загальної кількості акцій та 24% голосуючих акцій).  

 

2. Григор’єв Олексій Володимирович (представник акціонера НЕСІБА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, 

НЕ 193913, кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 3000 акцій//3000 голосів, що становить 

24 % від загальної кількості акцій та 24% голосуючих акцій).  

 

3. Корольов Роман Георгійович (представник акціонера ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД, 

НЕ 193908, кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 1875 акцій//1875 голосів, що становить 

15 % від загальної кількості акцій та 15% голосуючих акцій) 

 

Підсумки голосування: 

"ЗА" – 7 125 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від 

загальної кількості голосів акціонерів. 

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. 
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Рішення, прийняте з дев’ятого питання порядку денного: 

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих 

акціонерами шляхом звичайного голосування згідно до положень Статуту. До складу Наглядової 

ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники 

акціонерів) у кількості трьох осіб строком на три роки: 

 

1. Левицька Мирослава Михайлівна (представник акціонера КРЕЗЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, 

НЕ 193914, кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 3000 акцій//3000 голосів, що становить 

24 % від загальної кількості акцій та 24% голосуючих акцій).  

 

2. Григор’єв Олексій Володимирович (представник акціонера НЕСІБА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, 

НЕ 193913, кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 3000 акцій//3000 голосів, що становить 

24 % від загальної кількості акцій та 24% голосуючих акцій).  

 

3. Корольов Роман Георгійович (представник акціонера ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД, 

НЕ 193908, кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 1875 акцій//1875 голосів, що становить 

15 % від загальної кількості акцій та 15% голосуючих акцій) 

 

 

 

                   Голова Лічильної комісії:   _____/ПІДПИС/____  Анастасія ВОЙЦЕХОВИЧ 

 




