протокол
про пiдсумки rолосування
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв
Акцiонерне товариство (Уж.ородський Турбогаз}
(Код за еДРПОУ: 00153608)
Дата проведення

rолосування:

29 квimня 2020 р.

Мiсце проведення rолосування: м, Ужаороё
Комiсiя у складi:

Голова KoMiciT: Немuровськчй ВолоOuмuр lвановчч
Член KoMicii: Паньковчч Теmяна Гаврuлiвна
Член KoMicii; Рокало Борuс Мuколайовчч
провела пiдрахування голосування бюлетенiв N9: l
Пumання Поряdку ёенноzо: 1
Обрання членiв лiчильноi KoMicij, визначення TepMiHiB iх повноважень.
Проекm рiчення за Пчmанням:

1, Обрати ЛiчильнуlФмiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у складi: Немировський Володимир lванович, Панькович Тетяна Гаврилiвна,
Рокало Борис Пiиколайович.
2, Визначити настлний TepMiH дil повновФt(ень лiчильноi KoмjciTi з моменту обрак]я лiчильноi комiсiiдо моменту закриггя цих Загальних зборiв.
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протокол
про пiдсумки голосування
Рiчнi 3аrальнi збори акцiонерiв
Акцiонерне товариство (Ух(городський Турбогазr)
(Код за еДРПОУ: 0015З60Е)
Дата проведення

rолосування:

29 квimня 2020 р.

Мiсце проведення голосування: м. Ужеороd
Комiсiя у складi:

Голова KoMiciT: Немuровськчй ВолоOчмuр lвановчч
Член KoMiciT; Паньковчч Теmяна Гаврuлiвна
Член KoMicii: Рокало Борчс Мuколайовчч
провела лiдрахування голосувавня бюлетенiв N9: 2
Пumання Поряdку аенноео: 2
Розгляд звiry виконавчого opl,aHy АТ "Ужгородський Турбогаз" про результати фiнансово-господарськоl дiяльностi
Товариства у 2019 роцi, ocнoBHi напрями дiяльностi на 2020 piK та затвердження заходiв за результатами його
розl,ляду.

Проекm рiшення за Пumанняла:

Затвердити звiтдирекrора ДТ'Ужгородський Турбогаз" про рвзультати фiнансово-гослодарськоiдiяльlrостi
дiяльностiна 2020 piKTa заходи за результатами його розгляду.
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протокол
про пiдсумки голосування
Рiчнi Заrальнi збори акцiонерiв
Акцiонерне товариство <Ужгородський Турбоrаз>
(Код за €ДРПОУ: 00153608)
Дата проведення

голосування:

29 квiпня 2020 р.

Мiсце проведення rолосування: м, Ужаороd
Комiсiя у складi:

Голова KoMiciT: Немчровськчй ВолоOчмUр l вановчч
Член KoMiciT: Паньковчч Теmяна Гаврuлiвна
Член KoMiciT: Рокало Борчс Мuколайовчч
провела пiдрахування голосування бюлетенiв Ns: 3

Пчmання Поряdку dеняоао., 3
Розгляд звiту Наmядовоi ради АТ "Ужгородський Турбоrаз" за 2019
його розгляду.
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Проекm рiщення за Пumанням:
Затвврдити звiт НаглядовоТ ради АТ'Ухгородський Турбогаз" за 2019 р кrа заходи за результатами йоrо розгляду,

Р

езуль m аm u п id р аry

в

ан

ня

за бюлеmенямч:

,проти.

вчdано
кiлькiсmь бюлеmенiв

1о

кiлькiспь zолосiв

297 351 540

оА

на

100,0о00

,утриллАвся,

Вчзнано

нЕдlЙснилли

Не бралч
учасmь у

10

297 351

м0

100,0000

членlв
Голова

KoMici

Член

Koиicii

член

Koлicit

W
--TCl;|-{

,: Ч' ,rl_

),i,i ,--------,j. -l/li

ЦWl)

ц
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протокол
про пiдсумки голосування
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв
Акцiонерне товариство (Ужгородський ТурбоrазD
(Код за еДРПОУ: 00'l53608)
Дата проведення

rолосування:

29 квimня 2О2О р.

Мiсце проведення голосування: м. Ужеороd
Комiсiя у складi:

Голова Koмicii: Немчровськчй Волоduмчр lвановчч
Член KoMicii: Паньковчч Теmяна Гаврuлiвна
Член KoMicii: Рокало Борчс Лlцколайовчч
провела лiдрахування голосування бюлетенiв N!: 4
Пumання Поряdку dенноео: 4
Розгляд висновкiв зовнiLчнього аудиry та затвердхення заходiв за результатами його розгляду.
Проекm рiщення за Пumанням:
Не затвердхувати висновок зовнit!нього аудиту та заходи за результатами йоrо розгпяду.
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/Паньковчч Теmяна Гаврuлiвна/

член koЙicii

/Рокало Борuс Мu колайовчч/

протокол
про пiдсумки голосування
Рiчнi Заrальнi збори акцiонерiв
Акцiонерне товариство (Ужrородський ТурбогазD
(Код за еДРПОУ: 00153608)
Дата проведення

голосування:

29 квimня 2020 р.

Мiсце проведення rолосування: м. Ужеороё
Комiсiя у складi:

Голова комiсii: Немuровськчй Волоduмuр lвановчч
Член KoMicii: Паньковчч Теmяна Гаврuлiвна
Член KoМicii: Рокало Борчс Лluколайовчч
провела пiдрахування голосування бюлетенiв Ns: 5
ПUmаNня Поряёку dенноао; 5
Прийнятгя рiUJення за васлiдками розгляду звiry НаглядовоТ ради, звiry виконавчого органу, затверджевня рiчного
звiту АТ "Ужгородський Турбогаз" за 2019 piK,

Проекm рiшення за Пumанням:
Затвердити рiчний звiт ДТ "Ухгородський Турбоrаз" за 2019 piк,
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протокол
про пiдсумки голосування
Рiчнi 3агальнi збори акцiонерiв
Акцiонерне товариство <(Ужrородський Турбоrаз>
(Код за GflРПОУ: 00153608)
Дата проведення

голосування:

29 квimня 2О20 р,

Мiсце проведення rолосування: м. Ужеороd
Комiсiя у складi;

Голова KoMicii: Не мцровськU й Волоduмuр lвановцч
Член KoMicii: Паньковчч Теmяна Гаврuлiвна
Член KoМjcii: Рокало Борчс Мuколайовчч
провела пiдрахування rолосування бюлетевiв N9: 6
Пumання Поряdку deHrtoao.. 6
Про розподiл лрибуrку i збиткiв Товариства та виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2019 роцi.
Проекm рiшення за Пumанням:
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протокол
про пiдсумки голосування
Рiчнi Заrальнi збори акцiонерiв
Акцiонерне товариство (Ужгородський Турбогазr)
(Код за еДРПОУ: 00'l53608)
Дата проведення

голосування:

29 квimня 2О2О р.
УжеороО

Мiсце проведення голосування: м.
Комiсiя у складi:

Голова KoMicii: Немuровськчй Волоduмuр lвановчч
Член KoMiciT: Паньковчч Теmяна Гаврuлiвна
Член Koмicii: Рокало Борчс Мuколайовчч
провела пiдрахування голосування бюлетенiв N9: 7

Пчmання Поряёrу dенно2о: 7
Затвердження рiшень Наrлядовоi ради АТ (Ухгородський Турбогаз>, якi були прийнятi у 2019 роцi.
Проекm рiшення за Пumанням:
Зат9ердити рjшення Наглядовоi ради АТ (Ухrородський Турбо.аз,, якi були прийнятi у 2019 роцj,
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