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ПРОТОКОЛ № 1/ЛК 

Про підсумки голосування  

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

Приватного акціонерного товариства 

"КОНСТАР" 

м. Харків   18 березня 2020 року 

 

Дата проведення загальних зборів: 18.03.2020 року. 

Час проведення зборів: 17 год. 15 хв. 

Місце проведення зборів: м. Харків, вул. Дарвіна, буд.20, кімн. 105. 

 

По питанню № 2 порядку денного «Затвердження порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства» 

 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  - 0  

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  - 0 

 

Вирішили: Затвердити запропонований порядок проведення Загальних зборів акціонерів 

Товариства. 

 

По питанню № 3 порядку денного «Обрання голови та секретаря Загальних зборів 

акціонерів Товариства» 

 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  - 0  

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  - 0 

 

Вирішили: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Литкевича Андрія 

Олександровича. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Прокопкіну Олесю 

Ігорівну. 

 

По питанню № 4 порядку денного «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 

2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду» 

 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих  власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих  власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 
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Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  - 0  

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  - 0 

Вирішили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік. 

 

По питанню № 5 порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та 

затвердження заходів за результатами його розгляду» 

 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  - 0  

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  - 0 

 

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 

 

По питанню № 6 порядку денного «Звіт Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту» 

 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  - 0  

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  - 0 

 

Вирішили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії в 2018 році 

визнати задовільною.  

По питанню № 7 порядку денного «Затвердження річного звіту за 2018 рік, розподіл 

прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2018 році» 

 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих  власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих  власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих  власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих  власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 
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Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  - 0  

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  - 0 

 

Вирішили: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2019 рік. Прийняти до відома, що за 

підсумками роботи в 2019 році Товариство має прибуток від фінансово-господарської діяльності в 

сумі  51 700  грн. (п'ятдесят одна тис. сімсот грн.).  

Прибуток Товариства за 2019 рік спрямувати на виплату дивідендів та затвердити: 

 дату прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів (18.03.2020р.) 

 суму дивідендів 50 000 грн. (п'ятдесят тисяч грн.); 

 дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (06.04.2020р.); 

 строк виплати дивідендів, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними 

зборами рішення про виплату дивідендів (06.04.2020р. – 17.09.2020р.); 

 спосіб виплати дивідендів (безпосередньо акціонерам, шляхом переказу грошових коштів 

на банківські рахунки акціонерів, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів) 

 порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі). 

Решту прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства у сумі 1 700 грн. (одна тисяча 

сімсот грн.) спрямувати на накопичення нерозподіленого прибутку Товариства. 

По питанню № 8 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 

одного року з дати прийняття такого рішення» 

 

 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  - 0  

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  - 0 

 

 Вирішили: Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не більш як одного року з 

дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова 

вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства, а саме:  

 правочини щодо поставки товарів,  виконання робіт, надання послуг у сфері промислової 

електроніки та електроавтоматики; 

 правочини щодо процедури участі в здійсненні  державних закупівель, 

відчуження/поставки товарів,  виконання робіт, надання  послуг у сфері промислової електроніки 

та електроавтоматики.  

 Гранична сукупна вартість правочинiв не повинна перевищувати 9 000 000 грн. (дев'яти 

мільйонів грн.) 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 2 985 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає  95,22% голосів  акціонерів від їх 

загальної кількості 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 %  голосів  акціонерів від їх загальної 

кількості 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 %  голосів  акціонерів від їх загальної 

кількості 
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даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -  301,51 %. 

 Уповноважити Генерального директора Товариства  або іншу особу, уповноважену на це 

довіреністю, виданою Генеральним директором, протягом не більш як 1 (одного) року з дати 

прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії 

щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів. 

 

 

 

 

            

Голова  лічильної комісії         _______________  Цапенко О.О. 

Член лічильної комісії               _______________  Брехунець Н.Г. 

 

 

  


