
                                                         Б Ю Л Е Т Е Н Ь                                       

для голосування на дистанційних річних 

Загальних зборах акціонерів 

                                      Приватного акціонерного товариства 

                                    "Південь"  

                                    (код за ЄДРПОУ 14312625) 
 

Дата проведення Загальних зборів: 22 листопада 2022 року.  

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):________________.  

!Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, 

імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, 

якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ  

ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
(ПІБ/ найменування акціонера та/або представника)  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи   
Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО  (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний 

суб’єкт господарської діяльності)– для юридичної особи  

Кількість голосів, що належать акціонеру:  

  

 

_______________________________________  
/______________________________________/   

(прописом)  
№  
з/п  

Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, 

включених до порядку денного загальних зборів  
Варіанти голосування   

(!поставити одну позначку 

навпроти необхідного варіанту)  

1  Про затвердження звіту Правління Товариства та результатів 

діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту. 

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства та 

результати діяльності Товариства за 2021 рік. 

 

ЗА    
ПРОТИ    

УТРИМАВСЯ    

2  Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. 

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021  

рік. 

ЗА    
ПРОТИ    

УТРИМАВСЯ    
3 Про затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 

2021 рік. 

Проект рішення: Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії 

Товариства за 2021 рік. 

ЗА    
ПРОТИ    

УТРИМАВСЯ    

4 Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства. 

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства отриманий в 2021 році 

залишається в розпорядженні Товариства  та накопичується як 

нерозподілений прибуток. За результатами діяльності Товариства за 

2021 рік дивіденди акціонерам не виплачувати. 
 

ЗА    
ПРОТИ    

УТРИМАВСЯ    

5 Про припинення повноважень Заступника Голови правління 

Чумачова Олексія Миколайовича Товариства. 

Проект рішення: Затвердити рішення про припинення повноважень 

Заступника Голови правління Товариства Чумачова Олексія 

Миколайовича. 

ЗА    
ПРОТИ    

УТРИМАВСЯ    



6 Про обрання на посаду Заступника Голови правління Товариства 

Масло Тамару Олександрівну. 

Проект рішення: Затвердити рішення про обрання на посаду 

Заступника Голови правління Товариства Масло Тамару Олександрівну. 

ЗА    
ПРОТИ    

УТРИМАВСЯ    

 

 

__________________________________ /________________________________________________________________________________/  

Підпис акціонера (представника акціонера) 

  

 


