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Підпис акціонера (представника акціонера)   
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Затверджено рішенням Наглядової ради 
 

Б Ю Л Е Т Е Н Ь  

для голосування на дистанційних річних  

Загальних зборах акціонерів    

Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський консервний завод»   

(код за ЄДРПОУ 05528450)  
Дата проведення Загальних зборів: 30 грудня 2022 року.  

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):________________.  

!Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, 
імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, 
якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ  

ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!  

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

(ПІБ/ найменування акціонера та/або представника)  
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи   
Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО  (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний 
суб’єкт господарської діяльності)– для юридичної особи  
Кількість голосів, що належать акціонеру:  

  

 
_______________________________________  
/______________________________________/   

(прописом)  
№ 
з/п 

Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку 
денного загальних зборів  

Варіанти голосування  
(!поставити одну 

позначку навпроти 
необхідного 
варіанту)  

1  Про затвердження звіту Правління Товариства, річного звіту (річної фінансової 
звітності) Товариства та результатів діяльності Товариства за 2021 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства, річний  звіт (річну 
фінансову звітність) Товариства та результати діяльності Товариства за 2021 рік 

ЗА    
ПРОТИ    

УТРИМАВСЯ   

2  Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. 
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021  рік 

ЗА    
ПРОТИ    

УТРИМАВСЯ   
3  Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності 2021 року. 

Прийняття рішення  за наслідками його розгляду. 
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 
підсумками діяльності 2021 року 

ЗА    
ПРОТИ    

УТРИМАВСЯ   

 
4 

Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених 
законодавством. 
Проект рішення: Затвердити розподіл прибутку, запропонований Правлінням 
товариства. Прибуток отриманий Товариством у звітному році направити на 
розвиток Товариства 
 

ЗА    
ПРОТИ    

УТРИМАВСЯ   
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5  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з 
дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Голови 
правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних 
правочинів. 
Проект рішення: Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати 
проведення цих загальних зборів акціонерів, значних правочинів, які вчинятимуться 
Товариством у ході поточної господарської діяльності та наділити Голову правління 
Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів  

ЗА    
ПРОТИ    

УТРИМАВСЯ   
ПРОТИ    

УТРИМАВСЯ   
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