
Підсумки голосування на позачергових загальних зборах 

Дата і час проведення зборів 26 січня 2017 р., 12 год. 00 хв. 

 

 

По першому питанню порядку денного прийнято рішення: 

Обрати лічильну комісію на позачергових загальних зборах 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 26 січня 2017 року у складі:      

Бєлінська Т.Л. – начальник департаменту виробництва АТ «КДБК», Коган Є.І. 

– головний бухгалтер АТ «КДБК»,  Лисун Т.П. – секретар-референт АТ 

«КДБК», Підрійко Н.А. -  провідний інженер департаменту виробництва АТ 

«КДБК», Саєнко О.Б. – заступник головного бухгалтера АТ «КДБК». 

 

ЗА 58533 

ПРОТИ 0 

УТРИМАВСЯ 0 
Кількість голосів акціонерів, які 

не брали участі у голосуванні 
0 

Кількість голосів акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

52 

 

По другому питанню порядку денного прийнято рішення: 
1. Встановити таку тривалість доповідей, запитань, відповідей на 

запитання та виступів у дебатах: 

- до 15 хвилин на одну доповідь; 

- до 1 хвилини на одне запитання; 

- до 3 хвилин на одну відповідь на запитання; 

- до 5 хвилин на один виступ у дебатах. 

2. Секретаря загальних зборів обрати за пропозицією голови загальних 

зборів з числа акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах. 

 

ЗА 58585 

ПРОТИ 0 

УТРИМАВСЯ 0 
Кількість голосів акціонерів, які 

не брали участі у голосуванні 
0 

Кількість голосів акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 

 

 

По третьому питанню порядку денного прийнято рішення: 
Обрати Осику Галину Василівну секретарем позачергових загальних зборів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 26 січня 2017 року. 

 



ЗА 58585 

ПРОТИ 0 

УТРИМАВСЯ 0 
Кількість голосів акціонерів, які 

не брали участі у голосуванні 
0 

Кількість голосів акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 

 

По четвертому питанню порядку денного прийнято рішення: 

Визначити спосіб виплати дивідендів за привілейованими акціями 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у 2017 році – через депозитарну систему 

України. 

 

ЗА 58533 

ПРОТИ 0 

УТРИМАВСЯ 0 
Кількість голосів акціонерів, які 

не брали участі у голосуванні 
0 

Кількість голосів акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

52 

 

 

В.о. генерального директора 

АТ «КДБК»      Р.А. Алексанян 


