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Повідомлення про підсумки голосування 

на загальних зборах акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 01 квітня 2015 року 

 

Шановні акціонери! 

 

Публічне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" повідомляє, що загальними 

зборами акціонерів 01 квітня 2015 року прийнято наступні рішення: 

 

З першого питання порядку денного: «Обрання та припинення повноважень лічильної комісії 

загальних зборів акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго». 

 

Результати голосування:  
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні  ...... 96222477 Голосів 100,0000000% 
Голосувало «За»  ................................................................................... 96222477 Голосів 100,0000000% 
Голосувало «Проти»  ......................................................................................... 0 Голосів 0,0000000% 
«Утримались»  .................................................................................................... 0 Голосів 0,0000000% 
«Не голосували»  ................................................................................................. 0 Голосів 0,0000000% 

 

Постановили:  

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 01.04.2015р. у наступному складі: 

Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна; 

Секретар лічильної комісії –  Романюк Марія Дмитрівна; 

Члени лічильної комісії:  

1. Стадник Омар Герардович; 

2. Кузьмічова Тетяна Валеріївна; 

3. Жеревчук Світлана Михайлівна; 

4. Тихонюк Тетяна Богданівна.  

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про 

закриття загальних зборів акціонерів 01.04.2015р.  

 

З другого питання порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 

2014 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році». 

 

Результати голосування:  
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні  ...... 96222477 Голосів 100,0000000% 
Голосувало «За»  ................................................................................... 96222477 Голосів 100,0000000% 
Голосувало «Проти»  ......................................................................................... 0 Голосів 0,0000000% 
«Утримались»  .................................................................................................... 0 Голосів 0,0000000% 
«Не голосували»  ................................................................................................. 0 Голосів 0,0000000% 

 

Постановили:  

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ 

«Прикарпаттяобленерго»  у 2014 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік 

затвердити. 

2. Роботу Правління у 2014 році визнати задовільною. 

 

З третього питання порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2014 році».  

 

Результати голосування:  
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні  ...... 96222477 Голосів 100,0000000% 
Голосувало «За»  ................................................................................... 96222477 Голосів 100,0000000% 
Голосувало «Проти»  ......................................................................................... 0 Голосів 0,0000000% 
«Утримались»  .................................................................................................... 0 Голосів 0,0000000% 
«Не голосували»  ................................................................................................. 0 Голосів 0,0000000% 
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Постановили:  

1. Звіт Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго»  про роботу у 2014 році затвердити. 

2. Роботу Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною. 

 

З четвертого питання порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 

висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2014 

рік».  

 

Результати голосування:  
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні  ...... 96222477 Голосів 100,0000000% 
Голосувало «За»  ................................................................................... 96222477 Голосів 100,0000000% 
Голосувало «Проти»  ......................................................................................... 0 Голосів 0,0000000% 
«Утримались»  .................................................................................................... 0 Голосів 0,0000000% 
«Не голосували»  ................................................................................................. 0 Голосів 0,0000000% 

 

Постановили:  

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПАТ 

«Прикарпаттяобленерго»  за 2014 рік затвердити. 

2. Роботу Ревізійної комісії у 2014 році визнати задовільною. 

 

З п’ятого питання порядку денного: «Затвердження річної фінансової звітності ПАТ 

«Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік».  

 

Результати голосування:  
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні  ...... 96222477 Голосів 100,0000000% 
Голосувало «За»  ................................................................................... 96222477 Голосів 100,0000000% 
Голосувало «Проти»  ......................................................................................... 0 Голосів 0,0000000% 
«Утримались»  .................................................................................................... 0 Голосів 0,0000000% 
«Не голосували»  ................................................................................................. 0 Голосів 0,0000000% 

 

Постановили:  

1. Річну фінансову звітність ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік затвердити. 

 

З шостого питання порядку денного: «Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками 

роботи ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2014 році та затвердження плану розподілу прибутку на 

2015 рік».  

 

Результати голосування:  
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні  ...... 96222477 Голосів 100,0000000% 
Голосувало «За»  ................................................................................... 96222344 Голосів 99,9998618% 
Голосувало «Проти»  ......................................................................................... 0 Голосів 0,0000000% 
«Утримались»  ................................................................................................ 133 Голосів 0,0001382% 
«Не голосували»  ................................................................................................. 0 Голосів 0,0000000% 

 

Постановили:  

1. Затвердити прибуток у розмірі 36 176 тис. грн. (Тридцять шість мільйонів сто сімдесят шість 

тисяч гривень), отриманий ПАТ «Прикарпаттяобленерго»  у 2014 році. 

2. Прибуток, отриманий Товариством у 2014 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим. 

3. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік 

не нараховувати та не сплачувати. 

4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2015 рік здійснити після підведення підсумків 

роботи ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік. 

 

З сьомого питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства 

«Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго»  шляхом викладення його у новій 
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редакції». 

 

Результати голосування:  
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні  ...... 96222477 Голосів 100,0000000% 
Голосувало «За»  ................................................................................... 96222477 Голосів 100,0000000% 
Голосувало «Проти»  ......................................................................................... 0 Голосів 0,0000000% 
«Утримались»  .................................................................................................... 0 Голосів 0,0000000% 
«Не голосували»  ................................................................................................. 0 Голосів 0,0000000% 

 

Постановили:  

1. Внести зміни до Статуту дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ 

«Прикарпаттяобленерго» та затвердити його в новій редакції. 

2. Доручити Голові Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» підписати Статут дочірнього 

підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» в новій редакції. 

3. Доручити Директору дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ 

«Прикарпаттяобленерго» здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції 

Статуту  дочірнього підприємства в новій редакції. 

 

 


