протокол

про пiдсумки голосуванця

на позачергових Загальlrих Зборах Акцiонерiв

ПАТ НВЦ <Боршtагiвський ХФЗ>

по питанню ПоDядl(у деtIlIого ЛЪ

1

23 грулня 202\ р.

ItиТв

лiчильна комiсiя в складi:

Голова KoMiciT: Сова М.С.
Члени KoMiciT: ,Щовбня ,Щ.А., Кливак B.I.
склала цей Протокол про настуIIне:
,Щата лроведення позаLIергових Загальних Зборiв AKuioHepiB

ПАТ НВЦ <Борщагiвський ХФЗ> (далi - Загальнi
Збори): 1,1,|2,2021 р.
Загальнi Збори лроведе}lо дистанцiйно.
Щата проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв: 2З.\2.202| р.
Всього для участi у Загальних Зборах зарееструвались акцiонери (iх представники), що у загальнiй кiлькостi
володiють 1010З акцiями (голосами).
Питання винесене на голосування:
Питання Порядку денного J,ф l: <Змiна типу Товариства>
Проект рiшення:
к1.1.Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне аtсцiонерне товариство.
1.2. В зв'язtсу з цим встановити, що:
1.2.1. нове повне найменування Товариства yKpaTHcbKoto мовою: Приватне акцiонерне товариство "Наукововиробничий центр'|Борщагiвський хiмiко-ф,армацевтичний завод"
1.2.2. нове скорочене найменування Товариства украiнськоlо MoBoIo: ПрАТ "Науково-виробничий центр
"Борщагiвський xiM i ко-фармацевтичний завод"
1.2,З. нове повне найменування Товариства англiйською мовою: Рriчаtе Joint-Stocl< Соmрапу "Rеsеагсh and
Ргоduсtiоп Center "Boгshchahivskyi Chernical Pharmaceutical Plant"
|.2.4, нове скорочене найменування Товариства англiйською мовою: Rеsеаrсh and Ргоduсtiоп Сепtеr
"Borshchahivskyi Chemical Pharmaceutical Plant" PJSC
1.2,5. rroBe повне найменування Товариства росiйськоtо мовою: LIacTHoe акционерное общество {{Научцgпроизводственный центр кБорщаговский химико-фармацевтический завод>
1.2.6. нове скорочене найменування Товариства росiйською мовою: ЧАО НПЦ (Борщаговский ХФЗ>; (БХФЗ)
1.3.уповноважити директора Товариства вжити заходiв щодо державнот ресстрацiт змiн до вiдомостей про
товариство, що мiстяться у единому державному peccTpi юридичних осiб, фiзичнlж осiб-пiдприемцiв та
громадських формувань вiдповiдно до законодавства УкраТни з правом видачi вiдповiдних довiреностей (з
правом передоручення)>

ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

кЗа> - 3З08 голосiв, що становить З2,'I4О/о вiд загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвались для
участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих акцiй;
<Проти> - 75 голос, що становить 0,74О/о вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, яlсi зарееструвались для
участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих акцiй;
кУтримався>) - 668l голоси, що становить 66,|ЗО/о вiд загальноТ кiльtсостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвались
для участi у Загальних Зборах та е влdсниками голосуючих акцiй;
<Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi в голосуваI]нi) - З9 голосiв, що становитьO,З9О/о вiд загальноТ

кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвались лля участi у Загальних Зборах та с власниками голосуючих
акцiй;

<Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенlми,

За проект рiшення

заресструвались для

п

I{лlми) - 0 голосiв.

в вiд

загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi

х для прийняття рiшення. Рiшеtltlя lre прийtlято.

голова Лi.rильнот

Члени ЛiчильноТ KoMi

. Кллtвак
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КиТв

лi.tильна комiсiя в складi:
Голова KoMicii: Сова М.С.
Члени комiсii: ,Щовбня ,Щ.А., Кливак B.L
склала цей Протокол про цаступне:

позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ НВЦ кБорщагiвський ХФЗ> (далi - Загальнi
Збори): |1.12.202l р.
Загальнi Збори проведено дистанцiйно.
.Щата проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв: 2З,12.202l р.
Всього для участi у Загальних Зборах заресструвались акцiонери (ik представники), що у загальнiй кiлькостi
володiють 10103 акцiями (голосами),
Щата проведення

Питання винесене Еа голосування:
Питання Порядку денного J\Ъ 2: <Затвердження статуту Товариства в новiй редакцiТ.>

1) Проект рiшення:
к2.1. Внести змiни до Статуту Товариства та затвердити

ix шляхом

викладення Статуту Товариства

у новiй

редакчiТ.

2.2. Щоручити Головi та Секретарю позачергових загальних зборiв акчiонерiв Товариства пiдписати нову
редакцiю Статуту Товариства.

2.3. Уповноважити керiвника Товариства вжити заходiв щодо державноТ реестрацii новоТ редакцiТ Статуту
Товариства вiдповiдно до законодавства УкраТни з [равом видачi вiдповiдних довiреностей (з правом
передоручення)>

2)

Проект рiшення, запропонований акцiонером ALETBER LIМIТЕD\АЛЕТБЕР Лiмiтед:

K2.1. Змiнити тип Товариства з гryблiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
2.2, У зв'язку зi змiноtо типу акцiонерного Товариства змiнити найменування Товариства з Публiчне акцiонерне

товариство Науково-виробничий ueHTp кБорщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод) на Приватне акцiонерне
внесенням
товариство Науково-виробничий центр <Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод)
вiдповiдних змiн до Статуту Товариства.
2.з. Внести змiни до Статуту Товариства та затвердити ix шляхом викладення Статуту Товариства в новiй

iз

редакцii.
2.4. Щоручити Головi та Секретарю позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства пiдписати нову
редакцiю Статуту Товариства. Уповноваrкити Генерального директора Товариства вжити заходiв щодо
державноi реестрацiТ новоТ редакцii Статуту Товариства вiдповiдно до законодавства УкраТни з правом видачi
вiдповiдних довiреностей (з правом перелоручення)>

3) Проект рiшення, запропонований акцiонером ПрАТ кФармацевтична фiрма <,Щарниця>:
к2.1. Внести змiни до Статуту Това'риства та затвердити Тх шляхом викладення Статуту Товариства у новiй
редакцiТ, запроlrонованiй акцiонером ПрдТ "ФдРМдцЕВТИЧНд ФIРМд "ДдРНИцЯ".
2.2, Щору.lити Головi та Секретарю позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати нову
редакцiю Статуту Товариства.
2.3. Уповноважити керiвника Товариства вжити заходiв щодо дер}кавноi реестрацiТ новоi релакuii Статуту
Товариства вiдповiдно
передоручення)>.

до

законодавства УкраТни

з

правом видачi вiдповiдних довiреностей

(з

правом

ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

1)

По першопtу проекту рiшення:

кЗа> - 15 голосiв, що cTaHoB}ITb 0,15% вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвitлись для участi

у Загальних Зборах та е власниками голосуючих акцiй;
<Проти> - 10044 голос, що становить 99,4|Уо вiд загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструtsались для
участi у Загальних Зборах та с власниками голосуючих акцiй;
кУтримавсяl> - 0 голосiв;

кКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi в голосуваннi) - 39 голосiв, що становить 0,39% вiд загальнОi
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвuIлись для участi у Загальних Зборах та с вЛасникаМи ГОЛОСУЮЧИх
акцiй;

кItiлькiсть голосiв aKuioHepiB за бюлетенями, визнаними недiйсними>
якi заресструвzlлись для участi

загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв,

голосуючих акцiй.

- 5 голосiв, що становиТь 0,05% вiд
у Загальних Зборах та е власниками

(15О/о) голосiв вiд загальноI кiлькостi гОлОСiВ
акцiонерiв, якi заресструвaIлись для участi у Загальних Зборах, необхiдних для прийняття рiшення. Рiшення не

За прийняття рiшення проголосувzlло менше трьох чвертей
прийнято.

2)
кЗа>

По проекту рiшення, запропонованому акцiонером ALETBER LIМIТЕD\АЛЕТБЕР Лiмiтед:
66,82О/о вiд загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвс}лиСь

- 675l голос, що становить

ДЛЯ

участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих акцiй;
кПроти> - 3308 голосiв, що становить 32]4О/о вiд загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвzlJIисЬ ДЛя
участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих акцiй;
кУтримавсяt> - 0 голосiв;
кКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не браrrи участi в голосуваннi) - 39 голосiв, що станоВиТь 0,З9Yо вiД загальнОТ
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструв€}лись для участi у Загальних Зборах та е власникаМи гоЛОСУЮЧИх
акцiй;
кКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними> - 5 голосiв, що становить 0,05% вiд
загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвtIлись для участi у Загальних Зборах Та е ВЛаСНИКаМИ
голосуючих акцiй.

За прийняття рiшення проголосув.lло менше трьох чвертей (75%) голосiв вiд загальноТ кiлькостi гОлОСiв
акцiонерiв, якi зарееструвались для участi у Загальних Зборах, необхiдних для прийнятгя рiшення. Рiшення не
прлlйнято.

3)

кЗ111 _

l

По проекту рiшення, запропонованЬму акчiонером ПрАТ <Фармацевтична фiрма к,Щарниця>:
З29З голоси, що становить 32,59Оh вiд загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвЕlлись для

участi у Загальних Зборах та с власниками голосуючих акцiй;
кПротш - 6'766 голос, що становить 66,9'7О/о вiд загальноI кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструваJIись дIя
участi у Загальних Зборах та с власниками голосуючих акцiй;
кУтримався> - 0 голосiв;
<Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi в голосуваннi) - З9 голосiв, що становить 0,З9Yо вiд загальнОi
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвались для участi у Загальних Зборах та € власниками голосУюЧих
акцiй;

кКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними> - 5 голосiв, що становить 0,05% вiд
загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструв€Iлись для участi у Загальних Зборах та е ВЛасникаМИ
голосуючих акцiй.

За прийнятгя рiшеt-tня проголосувало менше трьох чвертей (75%) голосiв вiд загальноi кiльlсостi голосiв
iдних для прийняття рiшелrня. Рiшення не
их
акцiонерiв, якi заресструвались для
пр1.1l:tнято.

голова Лiчильнот

члени Лiч ильнот кбмiсii:

Щ.А.,Щовбня

/B.l.

Кливак

протокол

про пiдсумки голосуваtIltя
на позачергових Загалыrих Зборах ДtсцiоIlерiв ПАТ НI]Ц <Борtuагiвськиii ХФЗ>
по питанню Цоряltl(Y деIlItOt,о Jф 3
2З групня 2021, р.

Киiв
лiчильна комiсiя в складi:
Голова KoMiciT: Сова М.е.
Члени KoMiciT: ,Щовбня ,Щ.А., Кливак B.I.
склала чей Протокол про наступне:
,Щата

проведеннrI позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ

НВЦ кБорщагiвський ХФЗ> (далi - Загальнi

Збори): |1.12202| р,
Загальнi Збори проведено дистанцiйно.
,Щата проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв: 23.12,202l р,
всього для 1^lacTi у Загальних Зборах зарееструвались акцiонери (ik прелставники), що у загальнiй кiлькостi
володiють l 01 03 акцiями (голосами).

Питання винесене на голосування:
Питання Порядку денного Nл З: кЗатвердження Положення про Наглядову раду Товариства в нОвiЙ РеДаКuii.>

1)

Проект рiшення:

<З,1. Внести змiни

до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Полохсення у новiЙ

редакцiт.
3.2. Уповноважити Голову та Секретаря тlозачергових загальцих зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати нову
редакцiю Положення про Наглядову раду Товариства>.

2) Проект рiшення, запропонований акцiонером ALETBER LIМIТЕD\АЛЕТБЕР Лiмiтер:
к3.1. Внести змiни до Положення про Наглядову Ралу Товариства шляхом викладецня Полоrкення в новiЙ
релакчiТ.

3.2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальцих Зборiв Акчiонерiв Товариства пiдписати новУ
редакцiю Полоrкення про Наглядову Ралу Товариства>

3)

Проект рiшення, запропонований акцiонером ПрАТ кФармацевтична фiрма к,Щарниця>:

K3.1. Внести змiни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення прО
Наглядову ралу Товариства у новiй редакцii, запропонованiй акцiонером ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФIРМА

"дАрниця".

3.2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загыlьних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати нОвУ
редакцiю Положення про Наглядову раду Товариства>.

ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

1)

По першому проекту рiшення:

кЗ4> - 15 голосiв, що становить 0,15Ьlо вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвttлисЬ для УчаСтi
у Загальних Зборах та е власниками голосуючих акцiй;

кПроти> _ 10044 голос, що становить 99,4|Уо вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвulлись для
участi у Загальних Зборах та е I]ласниками голосуючих акцiй;
кУтримався> - 0 голосiв;
кКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi в голосуваннi) - з9 голосiв, що становИТь 0,39о/о вiд загальцоТ

кiлькостi голосiв акцiонерiв, яtti заресструвались для участi у Загальних Зборах та с власниками голосуючих

акцiй;

кКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними> - 5 голосiв, Що становить 0,05% вiд
загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвr}лись для участi у Загальних Зборах Та е ВЛаСникаМИ
голосуючих акцiй,

За проект рiшення проголосувttло менше 50% голосiв вiд

загальноТ кiлькостi голосiв акuiонерiв, якi

зарееструвались для участi у Загальних Зборах, необхiдних для прийняття рiшенllя. Рiшенttя не прийнято.

2)
кЗа>

По проекту рiшення, запропонованому акцiонером ALETBER LIМIТЕD\АЛЕТБЕР Лiмiтед:
- 675l голос, що становить 66,82Yо вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвались для

участi у Загальних Зборах та с власниками голосуючих акцiй;
кПроти> - ЗЗ08 голосiв, що становитьЗ2,74Yо вiд загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвались для
участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих акцiй;
кУтримався> - 0 голосiв;
<Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi в голосуваннi) - З9 голосiв, що становить 0,З9О/о вiд зага.гtьноТ
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвались для участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих
акцiй;

кКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними> - 5 голосiв, що становить 0,05% вiд
якi зарееструв€lлись для участi у Загальних Зборах та е власниками

загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв,

голосуючих акцiй.

за

проект рiшення проголосувirло бiльше 500% голосiв вiд загальнот кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заресструвались дIя участi у Загальних Зборах, необхiдних для прийняття рiшення. Рiшеrlня прийнято.

З) По проекту рiшення, запропонованому акцiонером ПрАТ <Фармацевтична фiрма (Дарниця):
кЗа> - 3293 голоси, що становить З2,59Yо вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвtlлись для
участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих акцiй;
КПроти> - 6766 голосiв, що становить 66,97Yо вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструв€чIись для
участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих акцiй;
кУтримавсяl> - 0 голосiв;
кКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не бралиучастi в голосуваннi) - 39 голосiв, що становитьO,З9Оh вiдзагальноi
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвались для участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих
акцiй;

кКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними>
Загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвчtлись для участi
голосуючлж акцiй.

За проект

рiшення проголосувutло
зарееструвались для участi у Загаль

голова Лiчильнот

члеlrи Лi.tил

менше 50оlо голосiв
, необхiдни

.

Сова

--'

,Щ.А.,Щовбня

B.I. Кливак

- 5 голосiв, що становить 0,05% вiд
у Загальних Зборах та с власниками

загальноi кiлы<осr,i голосiв акцiонерiв,
йrtяття pi шеrtня. PirrIellllя не

п

р1,1йlIято.

яlсi

протокол

про пiдсумки голосуваtiня
на позачергових Загальних Зборах Акцiонерiв ПАТ НВЦ <<Борщагiвськшй ХФЗ>>
по питанню ПоDядку денного лЪ 4

КиiЪ

23 грудня 202l р,

лiчильна комiсiя в складi:

Голова KoMicii: Сова М.е.
Члени KoMicii: Щовбня Щ,А., Кливак B.I.
склала цей Протокол про наступне:
,Щата

проведеЕня llозачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ НВЦ кБорщагiвський ХФЗ> (далi

- Загальнi

Збори): 11.|2,202| р.
Загальнi Збори проведено дистанцiйно.
,Щата проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв: 23.12,202| р,
Всього для ylacTi у Загальних Зборах зарееструваJIись акцiонери (ik представники), що у загrrльнiй кiлькостi
володiють 10l03 акцiями (голосами).
Питання винесене на голосування:
Питання Порядку денного Nэ 4: кЗатвердження Положення про виконавчий орган (Правлiння) Товариства.>

1)

Проект рiшення:

K4.1. Затверлження Полоrкення про виконавчий орган (Правлiння) Товариства у новiй редакцii.

4.2, Уповноважити Голову та Секретаря, позачергових загаJIьних зборiв aKuioHepiB Товариства пiдписати
Полох<ення про виконавчий орган (Правлiння) Товариства>.

2) Проект рiшення, запропонований акцiонером ПрАТ кФармацевтична фiрма к,Щарничп:
к4.1. Затвердити ПоложеннrI про виконавчий орган (Правлiння) Товариства у редакцiТ, запропонованiй
акцiонером ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФIРМА "ДАРНИЦЯ".
4.2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових заг€шьних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати
Положення про виконавчий орган (Правлiння) Товариства>.

П]ДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

1)
кЗа>

-

По першому проекту рiшення:

15 голосiв, що становить 0,15% вiд загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвчrлись для участi

у Загальних Зборах та е власниками голосуючих акцiй;
кПроти> _ 10044 голос, що становить 99,41о^ вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвались дIя
участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих акцiй;
кУтримався> - 0 голосiв;
кКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi в голосуваннi) - 39 голосiв, що становить 0,39Yо вiд загальноТ
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвzulись для участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих
акцiй;
кКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними> - 5 голосiв, що становить 0,05% вiд
загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвrtлись для участi у Загальних Зборах та е власниками
голосуючих акцiй.

За проект рiшення

проголосув.urо менше 50% голосiв

вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi

зарееструвались для участi у Загальнлгх Зборах, необхiдних дпя прийняття рiшення. Рiшення не прийнято.

2) По проекту рiшення, запропонованому акцiонером ПрАТ кФармацевтична фiрма к,Щарницо:
кЗa> _ 3293 голоси, що становить 32,59О/о вiд загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвались дJIя
участi у Загальних Зборах та с власниками голосуючих акцiй;
кПроти> - 6766 голосiв, що становчпь 66,97Yо вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструв.lлись для
участi у Загальних Зборах та е власниками голос}.ючих акцiй;
кУтримався> - 0 голосiв;
кКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi в голосуваннi) - 39 голосiв, що становить 0,З9Yо вiд загальноi
кiлькостi голосiв aKuioHepiB, якi зарееструв€Iлись для участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих
акчiй;

протокол

про пiдсумки голосуваIltlя

на позачергових Загальних Зборах AKuioHepiB

ПАТ НВЦ <Борtцагiвський ХФЗ>

по питанню Поrrядкy денrlого Лъ 5
23 грулrrя 2021 р.

КиiЪ

лiчильна комiсiя в складi:

Голова KoMiciT: Сова М.С.
Члени KoMicii: ,Щовбня ,Щ.А., Кливак B.I.
склала цеЙ ПротокOл пр0 наступне:
проведення позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ НВЦ <Борщагiвський ХФЗ> (далi * Загальнi
Збори): 17,|2,202| р,
Загальнi Збори проведено дистанцiйно.
,Щата проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв: 23.12.2021 р.
Всього для участi у Загальних Зборах заресструвались акцiонери (ik представники), що у загальнiй кiлькостi
володiють l0l03 акцiями (голосами).
.Щата

Питання винесене на голосування:
ПитаIлня Порялку денного JФ 5: кПрипинення повноважень членiв I IаглядовоТ ради Товариства.>
Проект рiшення:

з l7 грулня 202l року (дати проведення позаtIергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства)
повноваження членiв Наглядовоi ради Товариства:
5. 1 . 1 , Безпа.пька Миколи Андрiйовича (голови Наглядовоi ради);
5. 1.2. Артеменко Тетяни Федорiвни;
5.1.З. Сови евгена Олександровича;
5. l,4. Голобородька Олега Борисовича; та
5. 1.5. Саенка олександра Щмитровича.>.
кПрилинити

ПIДСУМ КИ ГОЛОСУВАtIНЯ

:

кЗа> - l0064 голоси, що становить 99,6lYо вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвались для
участi у Загальних Зборах та с власниками голосуючих акцiй;
кПроти> - 0 голосiв;
кУтримавсяl> - 0 голосiв;
<Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi в голосуваннi> - З9 голосiв, що становить 0,39ой вiд загальноi
Кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвались для участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих
аr<цiй;

кКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетеttями, визнаними недiйсttими> - 0 голосiв.
За пiлсУмками голосування простоtо бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi заресструвались для участi у Загальних
Зборах та е власниками голосуючих акцiй, прийнято рiшення:

КПРИПИНиТи З l'7 грудня 2021 року (лати проведення позачергових загалыiих зборiв aKuioHepiB
Товариства) повноваження членiв НаглядовоТ ради Товариства:
5.1.1. Безпалька Миколи Андрiйовича (голови Наглядовоi ради);
5.1.2. Артеменко Тетяни Федорiвни;
5.1.3. Сови €вгена Олександровича;
5. 1.4. Голобородька Олега
5.1.5. Саснка Олександ
голова Лiчr,tльно
Llлени Лiчr.t.ll

lcll:

М.е. Сова

KoMlcll:

B.L Кливак

протокол

про пiдсумки голосування
на позачергових 3агальних Зборах Акцiонерiв ПАТ НВЦ <Борщагiвський ХФЗ>
по п1,1таннIо rlоrrядкy денпого

М
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23 грулня 2021 р.

Киiв
Лiчильна комiсiя в складi:
Голова KoMiciT: Сова М.С.
Члени KoMiciT: ,Щовбня ,Щ.А., Кливак B.I.
склала цей Протокол пр0 наступне:

проведення позачергових Загальних Зборiв Акцiоrлерiв ГIА]' IlВЦ кБорruагiвськrrii ХФЗ> (далi - Загальrti
Збори): |1.\2.202L р,
Загальнi Збори проведено дистанцiйно,
,Щата проведення пiдрахунку голосiв акчiонерiв: 23,12.2021, р.
Всього для учаотi у Загальних Зборах зарееструвались акцiонери (ix представники), що у загальнiй кiлькостi
володiють l0 103 акцiями (голосами).
.Щата

Питання виFIесене на голосування:
Питання Порядку денного JФ 6: кОбрання членiв НаглядовоТ ради Товариства.))

1)

Проект рiшення:

к6.1. Обрати членiв Наглядовоi ради Товариства шляхом кумулятивIlого голосуваl]ня з LlI{сла кандидатiв,

запропонован их акцiонерами Товариства>.

ПIДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:
ПIБ

лъ

зlп

Кiлькiсть кумулятивних голосiв,

r<агlдlлдата

у член14 lJаглядовоТ
ToBaptlcTBa

Безпалько М ltKo.Tta Андрi йовлlч
Сова Свгеl-t Олександрович
Голобородько Олег Борисови.t
Артеменко Тетяна Федорiвна
Бобилев Сергiй В олодимирович

l

2,

з.
4,
5.

шульга оксана Володимирiвна
Баiкенов Сергiй Леонiдович

6,
7.

отриманих ко)(t{им каI]дидатом

радt,t

8405

85I5
8400

8705
8228
8252
10

кItiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi в голосуваннi> - 0 голосiв;
кКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсttими> - 0 голосiв.
За пiдсУмками кумулятивного голосування прийнято рiшенrrя про обрання настуtlних членiв НаглядовоТ Ради
Товариства:

1.
2.
3.
4.
5.

Безпалько Микола Анлрiйович
Сова €вген Олександрович

ГолобородькоОлегБорисович
Артеменко Тетяна
Шульга OKcarla

голова Лiчильнот
Члени Лiч

,Щ.А.,Щовбня

Кливак

протокол

про пiдсумки голосуваriня
на позачергових Загальних Зборах Акцiонерiв ПАТ НВЦ <Борщагiвський ХФЗ>
по питанню Порядlсу деrlного

ЛЪ 7

2З грулня 202| р.

Itиiв

лiчильна комiсiя в складi:
Голова KoMicii: Сова М.е.

Членtа KoMiciT: ,Щовбня ,Щ.А., Кливак B.I.

склала шей Протокол про наступне:
проведення позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ НВЦ кБорщагiвський ХФЗ> (далi - Загальнi
Збори): 17.12202l р,
Загальнi Збори проведено дистанцiйно.
,Щата проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв: 23.12.202l р,
Всього для участi у Загальних Зборах заре€струвались акцiонери (ix прелставники), що у загальнiй кiлькостi
володiють 1010З акцiями (голосами).
,Щата

Питання винесене на голосування:

Питання Порялку денного Ns 7: кЗатвердження умов цивiлы{о-правових договорiв, трудових договорiв
(KoHTpaKTiB), що укладатимуться з членами Наглядовоi ради, встановлення розмiру Тх винагороди, обрання
особи, яка утrовноважусться на пiдписання договорiв (KoHTpaKTiB) з членами Наглядовоi ради.)

Проект рiшення:
K7.1, Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядовоi ради, уповноважити керiвника
товариства на пiдписання договорiв з членами Наглядовот ради Товариства).

ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
<За> - 6771 голоси, Що становить 6'7,02о/о вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвil,лись для
участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих акцiй;
<Проти> - 0 голосiв;
(Утримався) - 3293 голоси, що становитьЗ2,59Yо вiд загальноТ кiлькостi голооiв акцiонерiв, яrсi зарееструвzulись
для участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих акцiй;
ккiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi в голосуваннi) - 39 голосiв, що становить О,з9уо вiд загальнот
КiЛЬltОСтi голосiв акцiонерiв, якi заресструвrLлись для участi у Загальлtих Зборах та с власниками голосуючих
акчiй;
кКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бю.llетенями, визнаними недiйснимиl> - 0 голосiв.

За пiдсумками голосуваI"I[Iя простоIо бiльшiстIо голосiв акцiонерiв, якi заресструвал14сь для учас,гi у Загальнlлх
Зборах та с власtIиl(ами голосуючих акцiй, прийнято рiшення:
<<Затвердити умови договорiв,
.уться з чл
глядовоi ради, уповIrоважити керiвника
Товариства на пiдписанн
ми На
ради Товариства).
голова Лiчильноi

Членлr Лi.r

Hol KoMlc

Щ.А. Щовбня

B.I. Кливак

протокол

Ilро пiдсумки голосуваttня
на позачергових Загальних Зборах AKuioHepiB

ПАТ НВЦ

<<Боршlагiвський ХФЗ>

по питаннIо_ПоDядl{y ден}lого Jф 8
2З грулrrя 2021 р,

КиТв

лiчильна комiсiя в складi:

Голова KoMiciT: Сова М,е.
Члени KoMicii: Щовбня,Щ,А., Кливак B.I.
склала цеЙ ПрOтокол пр0 наступне;

[ата провелення lrозачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ НВЦ <Борщагiвсьrсий ХФЗ> (далi - Загальнi
Збори): 11.|2.202l р.
Загальнi Збори проведено дистанцiйно.
проведення лiдрахунку голосiв акцiонерiв: 2З.|2.2021 р.
Всього для участi у Загальних Зборах заресструвались акцiонери (rx представники), що у загалыriй кiлькостi

.Щата

володiють

1

0

l03 акцiями (голосами).

Питання виI{есене на голосування:
Питання Порялку денного Nч 8: кПро обрання Голови та секретаря IJаглядовоI ради Товариства.)
Проект рiшення:

к8.1, Обрати Головою НаглядовоТ рали Товариства Безпалька Миколу Андрiйовича, обрати секретарем
НаглядовоТ ради Товариства Голобородька Олега Борисовича).

П

IДСУМКИ ГОЛОСУВАFIНЯ

:

кЗа> - 6771 голоси, що стаIlовить 67,02Yо вiд загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструваллlсь для
участi у Загальt-tих Зборах та е власниками голосуючих акцiй;
<Проти> - 3293 голоси, що становить З2,59Yо вiд загальноТ tсiльttостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвались для
участi у Загальних Зборах та € власниками голосуючих акцiй;
кУтримався>i - 0 голосiв;
кКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi в голосуваннi) - З9 голосiв, що становитьО,З9О/о вiдзагальноТ

кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвались для участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих
акцiй;

кКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними> - 0 голосiв.
За пiдсУмками голосування простоIо бiльшiстlо голосiв акцiонерiв, яtсi зарееструвались для участi у Загальних
Зборах та е власFIиками голосуючих акцiй, прийнято рiшення:
<<Обрати Головою На
Миколу Андрiйовича, обрати секретарем
риства
наглядовоi ради Това
Олега
вичаD.

голова Лiчl.rльttоi

LIлелtlл

Лi,t

[.А.

Щовбня

В.[. l{лr.iваrt

протокол

про пiдсумки голосуваItня
на позачергових Загальних 3борах Акцiонерiв ПАТ НВЦ кБорщагiвський ХФЗ>
по питанню ПоDядкy денllого ЛЬ 9
2.3 грулlrя

КиТв

2021 р.

лiчильна комiсiя в складi:
Голова KoMiciT: Сова М.С.
Члени KoMicii: Щовбня ,Щ.А., Кливак B.I.
склала цой ПротокOл про наступне:

позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ НВЦ <Борщагiвський ХФЗ> (далi - Загальнi
Збори): 11.|2,202| р.
Загальнi Збори проведено дистанцiйно.
.Щата проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв: 2З.12.202\ р,
Всього для участi у Загальних Зборах зарееструваJIись акцiонери (iх предсr,авники), що у загаJIьнiй кiлькостi
володiють l0l 03 акцiями (голосами).
Щата проведення

Питання винесене на голосування:
Питання Порядку денного NЪ 9: кПро продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту
фiнансовоТ звiтностi Товариства аудитором ТОВ кБейкер Тiллi УкраТна>, cxBrulеllнrl договору про надання
аудиторських послуг мiж Товариством та ТОВ кБейкер Тiллi Украiно та затверд}кення BapTocTi послуг
аудитора.)
Проект рiшення:

к9.1. Затвердити рiшення про продовження строку виконанrIя завдання з обов'язкового аудиту (liHaHcoBoT
звiтгrостi Товариства аудитором ТОВ кБейкер Тiллi Украiна> - для проведення аудиту фiнансовоТ звiтностi
вiдповiдно ло Мiжнародних стандартiв (liHaHcoBoi звiтностi за piK, що закiн.tуеться 31 грулня 202l року та за

l

грулгrя 2022 pol<y, Схвалити договiр про надання аудиторських послуг Millc Товариством
у розмiрi, вказаному в договорi та
доручити Генеральному директору його пiдписати>.
piK, що заt<iгt.tусться 3

та 'IOB кБейкер Тiллi Украiна)), затвердити BapTicTb послуг аулиторiв

ПlДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
<За>

- 6771 голоси, що становить 67,02Yо вiд загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвuIлись для

участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих акцiй;
<Проти> - З29З голоси, що становить З2,590/о вiд загальноТ кiлькостi голосiв акцiоtrерiв, якi зарееструваJIись для
участi у Загальних Зборах та е власниками голосуюLIих акцiй;
кУтримався>> - 0 голосiв;
<Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi в голосуваннi) - З9 голосiв, що становить 0,39% вiд загальноТ
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвались для участi у Загальних Зборах та с власниками голосуючих
акцiй;

кКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними> - 0 голосiв.
За пiдсумками голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зарееструваJIись для yq4gr1 у Загальних
Зборах та е власниками голосуючих акцiй, прийнято рiшення:

<Затвердити рiшення про продовжеr{ня строку вl{коliаllllя завдаllнrl з обов'язlсового аудI{ту фiнапсовоi
звir,носr,i Товарlлс,гва аудитором ТОВ <Бейlсер Тiллi YKpaTlla> - для проведеttнrl аудиту фiнаllсовоi
звiтностi вiдповiдно до МЬкнародних ста
фiнансовоТ звiтностi за pilco що закiнчусться 31 грудня
,дня 2022
2021 року та за piK, що
дOу. Схвалити договiр про надання аудиторських
послуг мiж Товарист
), затвердити BapTicTb послуг аулиторiв у розмiрi,
р Тiллi У
ректору його пiдплlсати>.
голова Лiчильноi
L[леtrи

.

Сова

Лi.t

B.l. Кливак

протокол

про пiдсумки голосування
на позачерГових Загальних Зборах AKuioHepiB ПАТ НВЦ <<Борщагiвський ХФЗ>
по питанlrrо Порядку деIrlrого ЛЪ

l0
23 грулrrя 202| р,

КиТв

лiчильна комiсiя в складi:
Голова rtoMicii: Сова М.С.

Члени KoMicii: ,Щовбня ,Щ.А., Кливак B.l.
склала цеЙ ПрOтOкOл пр0 наступне:
проведення позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ НВЦ кБорщагiвський ХФЗ> (далi - Загальнi
Збори): 17.12.202l р,
Загальнi Збори проведеIlо дистанцiйно.
.Щата проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв: 23.12.2021 р.
Всього для участi у Загальних Зборах зарееструваJlись акцiоtrери (Тх прелставниклt), що у загаль}liй кiлькостi
володiють 1 0 1 03 акцiями (голосами).
.Щата

Питання винесене на голосування:

Питання Порядку денного

товариством протягом року,)

Ns 10: кПро

попереднс схваJlення значl{их право.tинiв,

якi булуть

укладенi

Проект рiшення:

<10.1. Прийняти рiшенrlя про попередне надання згоди Генерtlльному директору Товариства або особi, що
тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора Товариства на вчинення значних правочинiв, якi
можуть бутIл укладенi Товариством у ходi поточноТ господарськоТ дiяльностi лротягом одtlого року з дати
прийняття цього рiшення Загальними Зборами Акцiонерiв, а саме - правочинiв з продажу (лоставок) ToBapiB та
виробленоТ Товариством готовоТ продукrriТ з граничною сукупною BapTicTto кожного з таких право.tинiв
950 000 000,00 (дев'ятсот п'ятдесят мiльйонiв) гривень).

ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
кЗа> - 677 1 голоси, що становить

67 ,02Yо вiд загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв, яlсi заресструвались для
участi у Загальних Зборах та е власниками голосуIочих акцiй;
кПроти> - З29З голоси, що становитьЗ2,59о/о вiд загальноТ кiлькостi голосiв акцiоr-rерiв, якi зарееструвались для
участi у Загалы.lих Зборах та с власниками голосуючих акцiй;
(Утримався)l - 0 голосiв;
кКiлькiсть голосiв акшiонерiв, якi не брали участi в голосуваннi>l - З9 голосiв, що становить 0,39% вiд загальноТ
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвались для участi у Загальних Зборах та е власниками голосуючих

акцiй;

<Кiлькiсть голосiв акuiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсIlими> - 0 голооiв.

за пiдсумками голосування простою бiльшiстlо голосiв акцiонерiв, якi зарееструв€ulись

Зборах та € власниками голосуючих акцiй, прийнято рiшення:

длл участi у Загальних

кПрI,1l"lнят1,1 рiшенIrя про попередн€ наданIrя згоди ГенеральlIому дl,tректору Товариства або особi, що
тIlмчасово BllKolIyBaTlIMe обовоязки Гепералыlого дI,1ректора Товариства на вчиненt{rt зtlачних
правочинiв, якi MolKyTb бути укладенi Товариством у
поточноi господарськоi дiяльностi протягом
одного року з дати прийняття
я Загал
Зборами Акцiонерiв, а саме - правочинiв з
прода}ку (поставок)
оi Това
готово[ продукцiТ з граничною сукупною
Оятсот п'ятдесят мiльйонiв) гривень).
BapTicTto кожного з таки
000

Голова Лiчt,rлы.tоi

LI.псtrи Jliч1.Iл

l{.А. /(овбttя
В.1.Ifuивак

