
ПРОТОКОЛ 

тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування 

позачергових Загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства  

«Птахофабрика Тернопільська» 

 

    с. Великі Гаї, Тернопільський р- н, Тернопільська обл.               30 липня 2021 року 

 

Дата проведення  позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 30 липня 

2021 року. 

Дата проведення голосування на Зборах: 30 липня 2021 року. 
Склад тимчасової лічильної комісії: Голова тимчасової лічильної комісії: Пиж Г.Т., 

члени тимчасової лічильної комісії:Бойко Б.Я. , Сачик М.М. 

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, 

винесених на голосування на Зборах. 

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Приватного 

акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» (надалі – Товариство), які 

зареєструвалися для участі у Зборах – 6295809голосів. 

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням 

бюлетенів для голосування. 

 

Питання порядку денного, винесене на голосування: 

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії. 

Голосування з використанням бюлетеня № 1 для голосування. 

Результати голосування : 

"За" - 6295809 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; 

"Проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися 

для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; 

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 

 

Річні Загальні збори прийняли рішення: 

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії: Слободян Р.В., 

член лічильної комісії Пиж Г.Т., член лічильної комісії Гарбович Н.М. 

 

За період роботи тимчасової лічильної комісії скарг та зауважень від акціонерів не 

надходило.  

 

Голова тимчасової лічильної комісії:  ________________               Пиж Г.Т. 

 

Член тимчасової лічильної комісії:   _________________        Бойко Б.Я. 

 

Член тимчасової лічильної комісії   __________________             Сачик М.М. 

 
 

 

 

 

 

 


