
пРотокол пъ 31
3агальних збор!в акц!онер!в

[1убл1нного акц!онерного товариства <Ф!рма <<|{олтавпиво>>

27 '04.2015 р. м|сто [[олтава

3агальн| збори акц|онер1в |1убл1нного акц1онерного товариотва кФ|рма <<|1олтавпиво> (дал1 - 1овариотво)

проведено 27 кв|тня 2015 року за адреоо}о: м. |1олтав', в}*.Фрунзе, 160..|{очаток збор|в о 15:00 годин,
зак|нченгтя збор1в о 16:30 годин. Реестрац|я акц|онер!в та }х представник!в в|дбулася з 14:00 до 14:45

год.

|1ерел1к акц1онер|в, як! маготь право на учаоть у загальних зборах, складений станом на 24 годину

2|.04.20|5 р.

3агальна к|льк|оть ос1б, вклточених до перел1ку акц1онер|в, як| матоть право на учаоть у загальних зборах,

складае 426 оо|6, з них 422 ф!зинних ос|б та 4 торидинних оо1б.

|1ов|домлення про проведен[{'1 чергових загальних збор1в акц|онер|в 1овариотва та порядок деннийбули
опубл1кован1 в кБтолетень. [|нн| папери 9кра!ни> ]ч[э 53 в|д 25 6орезня 2015 р.

Ёа зборах присутн|:
Акц1онери т'"'р".',' та !х представники, як! заресструвалиоядля унаст1 у загальних зборах - 10 ос!б, !з

них 7 ос|б матоть право .''о"у, як| у оукупност1 волод|тоть 18 57 4 210 тптуками простих 1менних акц1й,

що складае 96,4з о^ в|д загально] к|лькост| голосугоних акц!й. 
, !

Б|дпов1дно до ст. 41 3акону 9кра|ни к||ро акц|онерн1 товариства))' кворум для проведення збор|в

досягнуто, збори е правомочними.

[олосування в|дкрите, проводиться за принципом: одна акц|я - один голос. [олосування на загальних

зборах товариотва з питань порядку денного проводилооя з викориотанням бтолетен1в для голосуван}#1 та

бтолетен|в для кумулятивного голооування.

[олова збор1в - |{ерепеляк -]1.Б. (протокол Ёаглядово\ради 1овариотва б|нътд 09.04.2015 р.)
€екретар збор!в - Брах<ник Ё.1. (протокол Ёаглядово| ради 1овариства б/н в1д 09.0{.2015 р. )

€клад тимчасово] -}1|чильно| ком:с:[:
[олова ком|о|] _ Безомертна А.Ф.,
члени ком|с|| _ [оробець Б.Б., [аценко [ .1., €идорова Ё.Б., |{одолян Ё.й.

поРядок {0,}{Ёий:
,|

1. |1ро обрання голови та член|в л|чильно] ком1о||' про прийттяття р|тпення про припинен!#1 повнова)кень
голови та член1в л|чильно| ком|с||, про обрання складу презид1|.

2. |1ро розгляд 3в|ту [енерального директора 1овариотва про результати ф|нансово-господарсько|
д|яльност| |овариства за2014 р!к та прийнятгя р|тпення за насл|дками розгляду зв|ту.

3. 11ро розгляд 3в1ту та висновку Рев|з|йно] ком|с|| 1овариства стосовно ф1нансово| зв|тноот| 1овариства
за2014 р!к та прийняття р|тпення за насл|дками розгляду зв|ц.
4. |{ро розг.т1'{д 3в|ту Ё{аглядово| ради 1овариотва за2014 р|к та прийняття р1тшення за наол|дками

розгляду зв1ту.

5' 3атверл}(ення р1вного зв!ту 1овариства за 2014 р1к.
6. Бизначення порядку розпод|лу прибутку 1овариства за результатами д1яльноот| 1овариства у 20|4 р.
7. |{ро припинення повнова)1{ень член|в Ёаглядово{ ради 1овариства.

8. Бизначення к|льк|сного складу Ёаглядово| ради 1овариства.
9. |1ро обрання член|в Ёаглядово\ради1овариства, затвердження умов цив1льно-правовихдоговор|в,
трудових договор|в (контракт|в)' що укладатимуться з ними' встановлення розм1ру !х винагороди,

обрання особи, яка уповнова)куетьоя на п|дписання договор|в (контракт|в) з членами }{аглядово\ради
1овариства' !



€:ттта-ц:т по пер[|]ому питаннк):
[{ерепе-тяк )1.Б., яка допов|ла про кандидатури у л1нильну ком|сй; про необх!дн|оть припинення повнова:кень
го.-1ов!1 та .гтен|в л!чильно| ком|о|] у зв'язку |з тим, що л|чильна ком|с1я утвор}о}оться на час проведення
зэга1ьн}{х збор1в акп1онер1в; допов1ла про кандидацри у ск-]1ад презид||.

|{оставовш.тп :

- ' -. Фбраттт .-т|нтгтьщ' коьт|с|то у склад|: [олова ком|с1| _ Безсмертна А.Ф., та член|в ком1с|| _ [оробець Б.Б.,
.]аценгсо [.1.. €илорова Ё.Б., |1одолян Ё.й.

| о;тост-ва-ттт:

3-\', - 1 8 5 71 890 голос|в, що становить 99,99 %. в|д зата;тьно] к1лькост1 присутн1х на зборах.
|Рот}'1, - не}{ае.

).-т?1ш|\;1ись>>-2320голос!в. ; .

' ] ]:зновая(енн'{ голови та член|в л|чильно| ком|с|| вв'т>кати припиненими п|оля виконання пок.]1адених на
.=- _ 1:в'.чзк!в на цкх зборах в повноп{у обояз|'
]| ,,'._] _;с*Б3_1|{]

: ]' - _ 3 '< 
- 1 89 0 голос|в, що отановить 99 ,99 оА в\д загально| к|лькост| присутн|х на зборах.

= -т1, - не\{ас.
):?] Р'[\т'{сь) - 2 320 голос|в.

- -: ;]рбратдт с}1']ад презид|| з6ор|в: .1[авр1ненко Б'\{., |{ерепеляк.[[.Б., Брокник Ё.1.
|-,|г.1 Фс\ъ 2_1 н ]

; \ - 18 571 890 голос!в, що становутть 99,99 .А в1дзагытьно| к|лькост1 присутн1х на зборах'
|?от]4) - 4з5 голос|в.
] тРр1\,1Ались) - 1 885 голос|в.

[.ттта;тпт по другому питаннк):
|енератьного директора 1овариства -|!авр|иенка Б.й., який у сво1й допов|д1 виклав 3в|т про результати
'|{нансово-господарсько| д|яльност| 1овариотва за2014 р|к та запропонував затвердити зв|т.

|{останов*лли:
1.1. 3атверлити 3в1т [енерального директора1овариства про результати ф1нансово-господарсько| д1яльност|
[овариотва за2014 р|к (додаток)\я 1).

[ о;тосувалгт:
,,зА) -18 57з 775 голоо|в' що становить 99,999 %о ь|дзагально| к|лькост1 присутн|х на зборах.
,,шРоти) - нема€
',}:тРимАлись) - 4з5 голос|в.

€.-тухали по третьому питанп}о:
1тена Рев1з|йно[ ком!о|| 1овариства €кляренко .|1.Ф., яка допов1ла про результати перев|рки ф1нансово-
господароько1 д|яльност| 1овариотва за 2014 р1к та вик.]]'ша зв|т та висновки Рев1з1йно] ком|с|] стосовно
Ё ]нансово] зв1тноот| за 201'4 р|к, та запропонувала затвердити зв|т та висновки за 2014 ртк.

|{остановили :

-:.1. 3атверАити 3в|т та висновки Рев1з|йно| ком!с|| 1овариства стосовно ф!наноово| зв1тност1 1овариства за
1{)1-1 р1к (додаток )\гэ 2).

[ о.тосували:
.з'\) -|8 574 210 голос!в, що отановить 100 %о в1дзагально| кйькост| присутн!х на зборах.
гРоти) - немас
}-тРимАлись) - немас.

[.-:ухали по четвертому питаннк):
1-тена Ёаглядово} Ради ?овариства ]у1ургу 1.Б., яка вик.]1'ша зв|т Ёаглядово| ради 1овариства за2014 р.,та
запропонувала затвердити зв!т за 2014 р|к.

|{остановили :

_1.1 . 3атверлити зв|т Ёаглядово] ради 1овариства за2014 р!к (додаток 3хго 3)'



,|
[ о.-тос1.вали:
. з'\> - |8 514 210 голос|в, що становить 100 оА в|дзатально] к|лькост| присутн|х на зборах.
пРоти) - немас
\_тРР[мАли€Б> - немае.

€-т'т_халхт по п'ятому питанн[о:
; с.:-1$вЁФ[Ф б1хгалтера 3аславець А.3., яка вик.'1€ш1а р1нний зв|т 2014 року' та запропонувала затвердити р|нний
.з1т за 2014 р1к.

|[остановптли:
:. '. 3атверлити р|нний зв1т 1овариства за 20|4 р|к.

| в.-;ос*-ва;тпт:

] 1 - 18 574 210 голоо|в, що отановить 100 оА в]дзагально| к1лькоот1 присутн1х на зборах.

},]111>> - немае
1 т?]п1-\лись) - немас.

0 .1ъта_-тш шо |постому питанн}о:
- -___-з:;,эго б1хгалтера 3аславець А.3., яка запропонувала прибуток, отриманий 1овариотвом у 20|4 роц| в

-"":.ц' 10 906] тис' грн. розпод1лити наступним чином: частину прибутку у розм|р| 5,А, а саме 545,3 тис. грн.

-:::эз11т}{ до ре3ервного фонду 1овариства частиъц прибутку у розм1р| |0 з61,4 тис. грн' направити на

: :.р1{ття збитк1в попередн!х пер!од|в.

[!останов::.ци :

5. !{рибуток, отриманий 1овариствому 2014 роц| в сум| 10 906,1 тио' грн. розпод|лити наоцпним чином:
. частищ_ прибутку у розм|р| 5 оА, а оаме 545,3 тио. грн. направити до резервного фонду 1овариства;
. частину прибутку у розм|р| \0 з61,4 тис. грн. направити на покриття збитк|в попередн|х пер1од1в.

| о.-тосувалтт:
,,з_\) - 18 571 238 голоо!в' що становить99,98оАв|дзагально| к!лькоот| приоутн|х на зборах.
,,пРоти) - 1 087 голоо|в.
,*}'тРимАлись) - 1 885 голос|в.

€.-тухалтт по сьомому питаннк): , .

Бачапьника }оридичного в|дд|лу Бра;кник Ё.1., яка пов|домила про необх|дн1сть переобрання член|в
Ёаг.-тядово{ ради 1овариства у зв'язку 1з виконанням вимог ч.2 ст. зз зу к|1ро акц|онерн1 товариства)).

|[останов:т.цт::
-' |1рттпттнити повнова)кення член|в Ёаглядово| ради 1овариотва' а саме: !асанов \4агомет Абдулмадяситович'
\11 рга 1етяна Болодиьтир|вна, {гнат'ева Фльга ![тдсола1вна.

[о;тоства-тн:
з \ ' -18 5-_+ ]10 го-тос]в' що становить 100 оА в|дзагально| к|лькост| приоутн!х на зборах.
[Р'''']1 1' - не\!ас
]-тР}ь|\111[Б'> - не}1ас.

(-цта_тш по вось}1о]|'у п!1таннк) :

Ёэча-;ьнтшса 1ор|ци!тного в1дд1лу Брая<ник Ё.1., яка пов|домила' що заг€ш1ьними зборами акц|онер|в товариства,

:::: бъ.тт прове;;ен1 22'04.2011 року' визначений к1льк1сний ск.]|ад Ёаглядово| ради 1овариотва, який
::'_.:-аг[ъся з 3 ос1б та запропонувала не зм|нтовати к1льк|сний склад, визначив1пи ск.]1ад у к|лькост| трьох
_-_1 " , !

|{остановп;тх::
1' Б;:зна.лгги ск;1ад Ёаглядово[ ради |овариства у к1лькост| 3 (трьох) оо1б.

[,э;тостваттт:
]\ - |8 574210 голос1в' що становить 100 %, в|дзагально] к|лькост| присутн|х на зборах.
г--э'эп1,' - нема€
}_тР1п|А.ли€Б> - немас.



]

,["ц,тд_-пш по дев'ятопту питаннк) :

-_-..:-ъъг:*ка 1оридичного в1дд!.гу Бра:кник Ё.1., яка пов|домила, що перел|к кандидат1в на посаду члена

:-:. .';;во] Ради 1овариства' 1йформац|я про ко)кного кандидата) яка 6ула надана в|дпов|дно до вимог'

]":-1_-:Ё1ен}г; Ёац1ональното ком|о|ото з ц|йних папер|в та фондового ригку' м|ститься у бтолетен| для

_._',:'.:'1,н}ш1. тако)к запропонувала затвердити умови договору' який 6уле укладатиоя з членами Ёаглядово|

;.* . ].']ар}1ства: ..'., дЁ.'"'ру - ц",|,""'-.'р'"'*"й та безоплатний; права, обов'язки, в|дпов!дальн|оть члена

--:*-'.:_зо| ра.]'!{ вотановл!о}оться в!дпов|дно до €тацц 1овариства та |{оло>тсення <|{ро Ёаглядову раду

|_',,:.т:;вз,,: 1нтл| уь{ови договору встановл}ототься на розоуд уповновах(ено| особи на п|дписання договор|в

] _. 
_ : _-;], :о [тацц то*^рис,,а та |{оло>кення к|[ро Ёаглядову раду 1овариотва)), та запропонувала обрати

':-=:-_;н]гс. :ирек{ор' т''^р'ства _ }[авр|ненко ,11]" }у1икитовича уповнова)кено}о оообото, якому

. 1 _ ]_-:::.! повнова}кення щодо п1дписання договор!в з членами Ёаглядово| ради 1овариства'

ш :ст п н]8вв-1|!:
: -,];.-;{ ч1ена}1и Ёаглядово{ ради 1овариства: {асанов \4агомет Абдулмарт<итович' \{урга 1етяна

: г.=*..".,;ча 1гнат,ева Фльга \4икола]вна, на необмех<ений терм|н, до обрання 3агальними зборами

';.- _ .;: -] н.-'аого складу Ёаглядово| ради 1овариотва'

!- ::"т:,ст'шз;тш:

: .- ]-;-.-:ата )(асанова \:1. А'- 18 572 325 голоо|в

: !- 3:*--_]{_]ата }{1'рга т.в. _ 18 571 558 голос|в

: 1- }::_ч]г1ата 1гнат'ева о.ш4. _ 18 57з 558 голос!в

] - ь;а}1-]'][1ата [{ерепеляк л.Б' _ 4 754 голоо1в

:.- кзн:тт:ата [[огроптська -]1.й. _435 голоо|в

ш|:[стдвовп]1|:
; - з1твер]}]т}1 }}!ови договор|в, що ук.]1адатимутьоя з ч1ленами Ёаглядово] ради 1овариотъа, вотановлент1'{

: - .ц:'гъ 'гх втптагоро.1и:

'..- _с,г[1вор1- - шттв!-тьно-правовий та безоплатний;

-]э;]_ "б'Ё|".'и, 
в1дпов|дальн|сть члена Ёаглядово| ради вотановл}о!отьоя в|дпов|дно до €татуту 1овариства

т3 п]-1.]ожент:я к|[ро Ё{аг;тядову раду 1овариотва)'
_;.,л] ъ-:тови договору встановл}о!отьоя на розсуд уповнова)кено| особи на п1дписання договор1в в1дпов1дно до

,- -ацч }овариства та |{олоэкення <|[ро Ёаглядову раду 1овариотва)'

ч:"':?;''],','.голос|в, що становить 100 % в|д загально| к|лькоот| присутн|х на зборах.

]?оти) - немае
-'тР1п'|,Али€Б> - немас.

пф{.-тановп"1|1:
: _: '3,брати [енерального директора 1овариотва - )1авр!ченко 3асиля 1!1икитовича уповнова)кеното особото,

;.- _ 1г" нз-]а}оться повнова}кен1#{ щодо п1дписання договор1в з членами Ёаглядово| ради 1овариотва'

[ -.--т-ст-вз_-тп:
: : ._ - :3 5=-+ 210 голос|в' що становить 100 %о в|дзагально! к|лькоот| присутн|х на зборах.

-'- :{ - не\1ас
]* ?!шг\т{сь) - немас.

- _. _ :; :':|'с'р1в

-.,:е:.р збор{в

)1.Б. |{ерепеляк

_: 
- -:1'ъ}шп"{ .]иректор 1овариства


