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ПРОТОКОЛ № 1 

про підсумки голосування на 

позачергових Загальних Зборах акціонерів 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» 

 (надалі також – «Товариство») 

        м. Київ                                                         17 грудня 2018 року 

 

    Дата проведення голосування на позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – 

«Збори») – 17 грудня 2018 року. 

    Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова 

лічильна комісія, яка сформована  рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 36 від 12.11.2018 року) у 

наступному складі:  

   -  Голова тимчасової лічильної  комісії – Бєлік Юлія Сергіївна; 

   -  Член тимчасової лічильної  комісії – Леонтьєв Сергій Федорович. 

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким сукупно належить 12 000 

000 (дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості 

простих іменних акцій Товариства. 

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить  12 000 000 

(дванадцять мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості 

голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні 

товариства», протоколом  реєстраційної комісії № 2 від 17.12.2018 р. визначено наявність кворуму Загальних 

Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними. 

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один 

голос. 

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 

Винесене на голосування питання №1 порядку денного 

(Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства). 

 

Вирішили:  

Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства у наступному складі: 

Голова лічильної комісії – Гаєвська Тетяна Григорівна;  

Член лічильної комісії – Леонтьєв Сергій Федорович.. 

Голосували: 

Голосування з використанням бюлетенів для голосування. 

За 12 000 000 

голосів 
100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у 

загальних зборах. 
Проти 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися 

у загальних зборах. 
Утримались 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися 

у загальних зборах. 
Не враховано 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися 

у загальних зборах. 
 

Кількість голосів акціонерів,  

які не брали участі у 

голосуванні 

0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися 

для участі у загальних зборах. 

Кількість голосів акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися 

для участі у загальних зборах. 

 

Голова тимчасової лічильної комісії                     ______________          Бєлік Ю. С. 

 

Член тимчасової лічильної комісії                          ______________          Леонтьєв С.Ф. 

 

 Голова лічильної комісії                       __________________________       Гаєвська Т.Г.  

 

 Член лічильної комісії                           __________________________        Леонтьєв С. Ф. 

 

Голова Правління  

АТ «Фінансова компанія «АВЕРС №1»            ____________________               Макарчук О.М. 
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ПРОТОКОЛ № 2 

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» 

 (надалі також– «Товариство») 
 

        м. Київ                                                         17 грудня 2018 року 
 

        Дата проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 17 

грудня 2018 року. 

Склад лічильної комісії: 

         Голова лічильної комісії – Гаєвська Тетяна Григорівна;  

         Член лічильної комісії – Леонтьєв Сергій Федорович. 

 Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить   12 000 000 

(дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості 

простих іменних акцій Банку. 

 Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить 12 000 000 

(дванадцять мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості 

голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні 

товариства»  протоколом  реєстраційної комісії № 2 від 17.12.2018 р. визначено наявність кворуму Загальних 

Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними. 

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один 

голос. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для 

голосування. 

  

Винесене на голосування питання № 2 порядку денного 

(Про обрання Голови та Секретаря позачергових  Загальних зборів Товариства). 

 

Вирішили:  Обрати Головою Зборів – Макарчука Олександра Михайловича;  

Секретарем Зборів Товариства – Кортнєву Олену Валеріївну.. 

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування. 

За 12 000 000 голосів 100 % голосів акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Проти 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Утримались 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Не враховано 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

  

Кількість голосів акціонерів,  які 

не брали участі у голосуванні 

0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

Кількість голосів акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

 

               

 Голова лічильної комісії                       __________________________         Гаєвська Т.Г.  

 

               Член лічильної комісії                           __________________________        Леонтьєв С. Ф. 

 

 

Голова Правління  

АТ «Фінансова компанія «АВЕРС №1»            ____________________               Макарчук О.М. 
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ПРОТОКОЛ № 3 

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» 

 (надалі також– «Товариство») 
 

        м. Київ                                                         17 грудня 2018 року 
 

        Дата проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 17 

грудня 2018 року. 

Склад лічильної комісії: 

         Голова лічильної комісії – Гаєвська Тетяна Григорівна;  

         Член лічильної комісії – Леонтьєв Сергій Федорович. 

 Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить   12 000 000 

(дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості 

простих іменних акцій Банку. 

 Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить 12 000 000 

(дванадцять мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості 

голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні 

товариства»  протоколом  реєстраційної комісії № 2 від 17.12.2018 р. визначено наявність кворуму Загальних 

Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними. 

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один 

голос. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для 

голосування. 

 

Винесене на голосування питання № 3 порядку денного 

(Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої 

номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції)) 

Вирішили:    Збільшити   розмір   статутного   капіталу   Товариства на 80 000 000 грн. (вісімдесят мільйонів 

гривень) за   рахунок   додаткових   внесків, а саме  з 120 000 000 грн. (Сто двадцяти мільйонів гривень)  до 

200 000 000 грн. (двохсот мільйонів гривень),  шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без 

здійснення публічної пропозиції)  у  кількості 8 000 000 (вісім мільйонів) штук номінальною вартістю 10,00 

грн. (Десять гривень 00 копійок)  кожна. 

 

Голосували:  голосування з використанням бюлетенів для голосування. 

За 12 000 000 голосів 100 % голосів акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Проти 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Утримались 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Не враховано 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

  

Кількість голосів акціонерів,  які 

не брали участі у голосуванні 

0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

Кількість голосів акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

 

               Голова лічильної комісії                       __________________________         Гаєвська Т.Г.  

 

               Член лічильної комісії                           __________________________        Леонтьєв С. Ф. 

 

 

Голова Правління  

АТ «Фінансова компанія «АВЕРС №1»            ____________________               Макарчук О.М. 
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ПРОТОКОЛ № 4 

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» 

 (надалі також– «Товариство») 
 

        м. Київ                                                         17 грудня 2018 року 
 

        Дата проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 17 

грудня 2018 року. 

Склад лічильної комісії: 

         Голова лічильної комісії – Гаєвська Тетяна Григорівна;  

         Член лічильної комісії – Леонтьєв Сергій Федорович. 

 Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить   12 000 000 

(дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості 

простих іменних акцій Банку. 

 Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить 12 000 000 

(дванадцять мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості 

голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні 

товариства»  протоколом  реєстраційної комісії № 2 від 17.12.2018 р. визначено наявність кворуму Загальних 

Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними. 

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один 

голос. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для 

голосування. 

 

Винесене на голосування питання № 4 порядку денного  

(Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії  у процесі їх 

розміщення) 

Вирішили: Не приймати рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій 

додаткової емісії  у процесі їх розміщення. 

В процесі емісії акцій Товариства акціонерам надається переважне право на придбання акцій, що пропонуються 

до розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 

17.12.2018р..  

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування. 

За 12 000 000 голосів 100 % голосів акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Проти 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Утримались 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Не враховано 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

  

Кількість голосів акціонерів,  які 

не брали участі у голосуванні 

0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

Кількість голосів акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

 
 
 

               Голова лічильної комісії                       __________________________          Гаєвська Т.Г.  

 

               Член лічильної комісії                           __________________________        Леонтьєв С. Ф. 

 

 

Голова Правління  

АТ «Фінансова компанія «АВЕРС №1»            ____________________               Макарчук О.М. 
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ПРОТОКОЛ № 5 

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» 

 (надалі також– «Товариство») 
 

        м. Київ                                                         17 грудня 2018 року 
 

        Дата проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 17 

грудня 2018 року. 

Склад лічильної комісії: 

         Голова лічильної комісії – Гаєвська Тетяна Григорівна;  

         Член лічильної комісії – Леонтьєв Сергій Федорович. 

 Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить   12 000 000 

(дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості 

простих іменних акцій Банку. 

 Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить 12 000 000 

(дванадцять мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості 

голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні 

товариства»  протоколом  реєстраційної комісії № 2 від 17.12.2018 р. визначено наявність кворуму Загальних 

Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними. 

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один 

голос. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для 

голосування. 
 

Винесене на голосування питання № 5  порядку денного 

(Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права 

та розміщення акцій у процесі емісії.) 

Вирішили: Затвердити ціну розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення 

акцій у процесі емісії на рівні 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок) за одну акцію.  

 

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування. 

За 12 000 000 голосів 100 % голосів акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Проти 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Утримались 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Не враховано 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

  

Кількість голосів акціонерів,  які 

не брали участі у голосуванні 

0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

Кількість голосів акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

 
 

               Голова лічильної комісії                       __________________________         Гаєвська Т.Г.  

 

               Член лічильної комісії                           __________________________        Леонтьєв С. Ф. 

 

 

Голова Правління  

АТ «Фінансова компанія «АВЕРС №1»            ____________________               Макарчук О.М. 
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ПРОТОКОЛ № 6 

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» 

 (надалі також– «Товариство») 
 

        м. Київ                                                         17 грудня 2018 року 
 

        Дата проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 17 

грудня 2018 року. 

Склад лічильної комісії: 

         Голова лічильної комісії – Гаєвська Тетяна Григорівна;  

         Член лічильної комісії – Леонтьєв Сергій Федорович. 

 Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить   12 000 000 

(дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості 

простих іменних акцій Банку. 

 Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить 12 000 000 

(дванадцять мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості 

голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні 

товариства»  протоколом  реєстраційної комісії № 2 від 17.12.2018 р. визначено наявність кворуму Загальних 

Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними. 

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один 

голос. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для 

голосування. 
 
 

Винесене на голосування питання № 6  порядку денного 

(Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників  розміщення)) 

Вирішили: 1.Прийняти рішення про емісію 8 000 000 (восьми мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої 

номінальної вартості 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок) кожна загальною номінальною вартістю 80 000 000 

грн. (вісімдесят мільйонів гривень).  

2.  Провести розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) серед  акціонерів Товариства станом на 17 

грудня  2018 року.   

3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (додається до протоколу).. 

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування. 

 

За 12 000 000 голосів 100 % голосів акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Проти 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Утримались 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Не враховано 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

  

Кількість голосів акціонерів,  які 

не брали участі у голосуванні 

0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

Кількість голосів акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

 
 

               Голова лічильної комісії                       __________________________         Гаєвська Т.Г.  

 

               Член лічильної комісії                           __________________________        Леонтьєв С. Ф. 

 

 

Голова Правління  

АТ «Фінансова компанія «АВЕРС №1»            ____________________               Макарчук О.М. 
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ПРОТОКОЛ № 7 

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» 

 (надалі також– «Товариство») 
 

        м. Київ                                                         17 грудня 2018 року 
 

        Дата проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 17 

грудня 2018 року. 

Склад лічильної комісії: 

         Голова лічильної комісії – Гаєвська Тетяна Григорівна;  

         Член лічильної комісії – Леонтьєв Сергій Федорович. 

 Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить   12 000 000 

(дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості 

простих іменних акцій Банку. 

 Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить 12 000 000 

(дванадцять мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості 

голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні 

товариства»  протоколом  реєстраційної комісії № 2 від 17.12.2018 р. визначено наявність кворуму Загальних 

Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними. 

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один 

голос. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для 

голосування. 
Винесене на голосування питання № 7  порядку денного 

(Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації 

та проведення розміщення акцій Товариства) 

Вирішили: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються 

повноваження щодо:  

• прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на 

запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); 

• затвердження результатів емісії акцій; 

• затвердження звіту про результати емісії акцій; 

• прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 

• повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в 

установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати 

таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття 

рішення про відмову від емісії акцій; 

• повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання 

переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством 

акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про 

акціонерні товариства». 

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування. 

За 12 000 000 голосів 100 % голосів акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Проти 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Утримались 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Не враховано 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Кількість голосів акціонерів,  які 

не брали участі у голосуванні 

0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

Кількість голосів акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

 
               Голова лічильної комісії                       __________________________         Гаєвська Т.Г.  

 

               Член лічильної комісії                           __________________________        Леонтьєв С. Ф. 

 

Голова Правління  

АТ «Фінансова компанія «АВЕРС №1»            ____________________               Макарчук О.М. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17
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ПРОТОКОЛ № 8 

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» 

 (надалі також– «Товариство») 
 

        м. Київ                                                         17 грудня 2018 року 
 

        Дата проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 17 

грудня 2018 року. 

Склад лічильної комісії: 

         Голова лічильної комісії – Гаєвська Тетяна Григорівна;  

         Член лічильної комісії – Леонтьєв Сергій Федорович. 

 Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить   12 000 000 

(дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості 

простих іменних акцій Банку. 

 Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить 12 000 000 

(дванадцять мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості 

голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні 

товариства»  протоколом  реєстраційної комісії № 2 від 17.12.2018 р. визначено наявність кворуму Загальних 

Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними. 

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один 

голос. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для 

голосування. 
 

Винесене на голосування питання № 8  порядку денного 

(Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та 

проведення розміщення акцій Товариства) 

Вирішили: Визначити Голову Правління Товариства  уповноваженою особою, якій надаються повноваження: 

• проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, 

щодо яких прийнято рішення про емісію; 

• проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; 

• проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати 

здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування. 

За 12 000 000 голосів 100 % голосів акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Проти 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Утримались 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

Не враховано 0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися у загальних зборах. 

  

Кількість голосів акціонерів,  які 

не брали участі у голосуванні 

0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

Кількість голосів акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 голосів 0 % голосуючих акцій акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

 

               Голова лічильної комісії                       __________________________          Гаєвська Т.Г.  

 

               Член лічильної комісії                           __________________________        Леонтьєв С. Ф. 

 

 

Голова Правління  

АТ «Фінансова компанія «АВЕРС №1»            ____________________               Макарчук О.М. 

 


