Варіанти голосування за проект рішення*
«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

* напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку Х.
Бюлетень № 13
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю"
Дата проведення Загальних зборів:
Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера)
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім’я,
по-батькові )
Кількість голосів, що належать акціонеру

05 серпня 2022 року.

Питання порядку денного № 13 що, винесене на голосування:
Припинення повноважень Голови Наглядової ради, Заступника голови Наглядової ради та членів
Наглядової ради Товариства.
Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:
1. Голова Наглядової ради - Балдіс Мирослав Миколайович;
2. Заступник голови Наглядової ради - Балдіс Андрій Мирославович;
3. Член Наглядової ради – Животкова Ольга Вікторівна (представник акціонера ТОВ «СП «Хімопол» за
довіреністю);
4. Член Наглядової ради - Давидовський Олександр Анатолійович (представник акціонера ТОВ «СП
«Хімопол» за довіреністю);
5. Член Наглядової ради - Забарський Владислав Валерійович.

_____________________________________ / _______________________________________________
(підпис Акціонера/представника Акціонера)
(П.І.Б/найменування)

Голова лічильної комісії

_______________________ Аносова Оксана Василівна.

Член лічильної комісії:

_______________________ Крупа Світлана Григорівна.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має
містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі,
якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
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Варіанти голосування за проект рішення*
«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

* напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку Х.
Бюлетень № 15
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю"
Дата проведення Загальних зборів:
Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера)
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім’я,
по-батькові )
Кількість голосів, що належать акціонеру

05 серпня 2022 року.

Питання порядку денного № 15 що, винесене на голосування:
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою Наглядової ради, Заступником голови
Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з Головою Наглядової ради, Заступником голови Наглядової ради та членами
Наглядової ради Товариства.
Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування
1. Затвердити умови договорів з Головою Наглядової ради, Заступником голови Наглядової ради та
членами Наглядової ради Товариства, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження Директору Товариства підписати договори з Головою Наглядової ради,
Заступником голови Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.

_____________________________________ / _______________________________________________
(підпис Акціонера/представника Акціонера)
(П.І.Б/найменування)

Голова лічильної комісії

_______________________ Аносова Оксана Василівна.

Член лічильної комісії:

_______________________ Крупа Світлана Григорівна.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має
містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі,
якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
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Варіанти голосування за проект рішення*
«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

* напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку Х.
Бюлетень № 16
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю"
Дата проведення Загальних зборів:
Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера)
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім’я,
по-батькові )
Кількість голосів, що належать акціонеру

05 серпня 2022 року.

Питання порядку денного № 16 що, винесене на голосування:
Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування
Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:
– Голова Ревізійної комісії – Скляренко Олег Вікторович;
– Член Ревізійної комісії – Кравченко Світлана Валентинівна.

_____________________________________ / _______________________________________________
(підпис Акціонера/представника Акціонера)
(П.І.Б/найменування)

Голова лічильної комісії

_______________________ Аносова Оксана Василівна.

Член лічильної комісії:

_______________________ Крупа Світлана Григорівна.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має
містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі,
якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
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Варіанти голосування за проект рішення*
«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

* напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку Х.
Бюлетень № 18
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю"
Дата проведення Загальних зборів:
Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера)
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім’я,
по-батькові )
Кількість голосів, що належать акціонеру

05 серпня 2022 року.

Питання порядку денного № 18 що, винесене на голосування:
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства,
та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Ревізійної комісії
Товариства.
Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування
1. Затвердити умови договорів з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати повноваження Директору Товариства підписати договори з Головою та членом Ревізійної
комісії Товариства.
Зобов’язати Директора ПрАТ «КЗТВ» забезпечити Голові та члену Ревізійної комісії окремим робочим
кабінетом та облаштувати належним чином для виконання ними своїх статутних завдань та функцій.

_____________________________________ / _______________________________________________
(підпис Акціонера/представника Акціонера)
(П.І.Б/найменування)

Голова лічильної комісії

_______________________ Аносова Оксана Василівна.

Член лічильної комісії:

_______________________ Крупа Світлана Григорівна.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має
містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі,
якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
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