Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ІЗЮМСЬКЕ»
Дата проведення зборів: 26 квітня 2012 року
Кількість голосів, що брали участь у зборах (просте голосування)

195 154

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:
Підсумки голосування
Перелік питань порядку денного

Рішення з питання

"ПРОТИ"

"УТРИМУВСЯ"

Не брало участь у
голосування або
недійсні
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"ЗА"

1. Обрання Лічильної комісії зборів
1-ша частина, обрання складу Лічильної комісії.

2-а частина, обрання Голови Лічильної комісії.

обрати до Лічильної комісії Гавриленко Єлізавету
Геннадіївну
обрати до Лічильної комісії Добросотськова Андрія
Вікторовича
обрати Головою Лічильної комісії Гавриленко
Єлізавету Геннадіївну

2. Обрання Секретаря зборів.
обрати секретарем зборів Вєннікова Андрія
Вікторовича.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської прийняти
до відома
діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за
2011 рік.

Затвердити звіт Ревізійної комісії.
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011
рік.

195 154

0

0

0

6. Про розподіл прибутку за результатами діяльності
Товариства за 2011 рік.

У зв’язку зі збитковістю діяльності, прибуток не розподіляти,
збитки лишити непокритими, дивіденди не нараховувати та не
сплачувати.
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7. Попереднє схвалення правочинів, які можуть
вчинятися Товариством протягом року у ході
поточної господарської діяльності, на суму понад
25% вартості активів за даними останньої
фінансової звітності Товариства.

надати попередню згоду на укладання Товариством протягом
строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до
25.04.2013р., будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є предметом такого правочину,
перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності товариства, за умови їх погодження
Наглядовою радою. Гранична сукупна вартість зазначених
правочинів не може перевищувати 1 000 000,00 гривень.
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