протOкол

ль 1/2021
загальних зборiв

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИiВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНIЧНИХ ПАПЕРIВ"
(далi - прАт "киiвськА ФАБрикА тЕхнttlних пАпЕрIв" або "товариство")
27 zруdня 2021 року
Украiнп, лl. KuiB, вул. Ал-маmuнська, 2/1,

лimера Г, поверх 2, кi-мнаmа 2
почаmок зборiв о 11.00 zod.
закiнчення зборiв о 11.45 zod.

Згiдно з рiшенням Наглядовоi ради ПРАТ "КИiВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНIЧНИХ ПАПЕРIВ"
вiд l6. 12.2021 р. (протокол засiдання НаглядовоТ ради ПРАТ "КИIВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНIЧНИХ

ПАПЕРlВ" вiд l6,12.202\ р.), Головою загальних зборiв обрано панi Михайловську

Ната.пiю

АнатолiТвну, яка е членом НаглядовоТ ради Товариства; секретарем загzLпьних зборiв - панi Остру
Олену ЮрiТвну.
Головуюча на загzulьних зборах панi Михайловська Натаrriя АнатолiТвна доповiла про заходи
щодо пiдготовки та проведення загiulьних зборiв ПРАТ "КИ[ВСЬКА ФАБРИКА ТЕХШЧНИХ

пАпЕрIв".

Повноваlкення реестрацiйноТ KoMiciT у вiдповiдностi до п.9.1.30 Статуry Товариства та
рiшення НаглядовоТ ради ПРАТ "КИIВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНIЧНИХ ПАПЕРIВ" переданi
лiчильнiй KoMiciT.
,Що початку проведення реестрацiТ, рiшенням засiдання реестрацiйноТ KoMicii загчLпьних зборiв
Головою реестрацiйноТ KoMiciT в порядку ст. 40 Закону УкраТни "Про акцiонернi товариства"
одноголосно обрано пана Рибакова Сергiя Володимировича.
Загальнi збори заслухали доповiдь Голови реестрацiйноi комiсiI про результати проведеноI
реестрацii акцiонерi в.
Початок ресстрацiТ акцiонерiв для участiу загzrльних зборах - l0.30 годин 27.|2.202| р.
Закiнчення реестрацiТ акцiонерiв для участi у загzrльних зборах - 10.55 годин 27 ,12.2021 р.
Мiсце проведення ресстрацiТ акцiонерiв для участi у загальних зборах - УкраТна, м. КиТв, вул.
Алматинська,2l1, лiтера Г, поверх 2, KiMHaTa 2.
Ресстрацiю акцiонерiв (ix представникiв), якi прибули для участi у загzLпьних зборах,
проведено на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають лраво на участь у загальних зборах,
скJIаденому станом на24 годину за 3 (Три) робочих днi до дня проведення загzLпьних зборiв, тобто
на24.00 год. 21 .12,2021 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему
УкраIни, iз зазначенням кiлькостi голосiв кох(ного акцiонера.
Згiдно з перелiком акцiонерiв станом на24 годину за З (Три) робочих днi до дня проведення
загiLльних зборiв, тобто на 24.00 год. 21.12.2021 року, загчшьна чисельнiсть акцiонерiв ПРАТ
"КИ[ВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНIЧНИХ ПАПЕРIВ", включених до перелiку акцiонерiв та якi мають
право научастьузагzrльнихзборахстановить 15 4З9З47 (п'ятнадцять мiльйонiв чотиристатридцять
дев'ять тисяч триста сорок ciM).
Статутний капiтал становить З 859 836 (три мiльйони BiciMcoT п'ятдесят дев'ять тисяч
вiсiмсоттридцять шiсть гривень) 75 (сiмдесят п'ять) копiйок. Статутний капiтал подiляеться на 15
4З9 З41 (П'ятнадцять мiльйонiв чотириста тридцять дев'ять тисяч триста сорок ciM) штук простих
iменних акцiй (голосiв), номiнальною вартiстю 0,25 грн. (Нуль гривень 25 копiйок) кожна.
Вiдповiдно до пункту 10 розлiлу VI Закону УкраТни "Про депозитарну систему УкраТни"
власник цiнних паперiв, якi були дематерiалiзованi, був зобов'язаний звернутися до обраноI
eMiTeHToM депозитарноiустанови та укJIасти з нею договiр про обслуговування рахунку в цiнних
паперах вiд власного iMeHi або здiйснити переказ прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних
паперах, вlдкрlитий в iншiй депозитарнiй ycTaHoBi. У разi, якщо власник цiнних паперiв протягом
одного року з дня набрання чинностi Законом "Про депозитарну систему Украiни" не здiйснив

[,I

Увага! Бланк мiстить багатоступеневий захист вiд пiдроблення

в органах eMiTeHTa, не
вищевказанi дii, цiннi папери такого власника) якi дають право на участь
враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннl в органах eMiTeHTa.
На дату скJIадення n"p"ni*y акцiонЪрiв, якi мають право на участь у загTльних зборах,
п'ятсот три тисячi
кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв скJrадае 13 50З 764 (триналцять мiльЙони
при визначеннi
враховуються
ciMcoT шiстдесят чотири) штука, кiлькiсть цiнних паперiв, якi не
зборах
загальних
голосу на
кворуму та при голосуваннi в органах eMiTeHTa, отже не надають права
три) штук,
r qj5 sЬЗ (один мiльйЪн дев'ятсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот вiсiмдесят
на участь у загiu]ьних
право
мають
якi
акцiонерiв,
перелiку
таким чином, у вiдповiдностi до
становить 1з 503
кворум,
визначасться
якот
(голосiв),
вiдносно
зборах, кiлькiсть.опЪ.уо""* акцiй
штук.
чотири)
шiстдесят
764 (тринадцять мiльйони п'ятсот три тисячi ciMcoT
згiдно скJIаденого Реестрацiйною koMiciero перелiку акцiонерiв, якi заресструвалися для

ФАБикА тЕхнIчнИх пАпЕрlВ", заресструвuLпось
участi у загальних зборах прАТ "киiвсьКА
(BiciM мiльйонiв триста сороктисяч
З tТр"iакцiонери (Тх представники), яким нчUIе)кить 8 340 854
BiciMcoT п'ятдесят чотири) штуки простих iменних акцiй (голосiв), з яких:
- кiлькiсть акцiй, якi враховуються при визначеннi кворум та при голосуваннl в органах
п'ятдесят чотири)
eMiTeHTa склад;с в з+Ь Bs+lBiciM мiльйонiв триста сороктисяч BiciMcoT

ШТУК'

rHeniB якi заресструвirлися
запеесто
для участl 2'7,12,202| р,
перелiк акцiонерiв,

у

загzulьних зборах,

пiдписано Головою ресстрацiйноТ KoMiciT.
На момент закiн"енпя ресстрацiТ акцiонерiв - l0.55 год.2J.\2.2021 р. - реестрацiйною
комiсiеюзафiксованор"."rрuцi.дляучастi у загаJlьнихзборах,якiсукупносвласникаМи52,72'19о/о
,,i(иiвсьКА ФАБриКА тЕхнIЧних пАпЕРIВ". Враховуючи, що для
.ono.you"* акцiй ПРДТ
акцiонери, якi сук пно с власниками бiльш як 50
участi у загальних зборах заре€струвrrлись
акцiонернi
вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства, у вiдповiдностi до ст. 41 Закону УкраТни "Про
зборiв 2,7,|2,2021
товариства'' реестрацiйною комiЬiею зафiксовано наявнiсть кворуму загuulьних
року.

пiд час

та пiдтвердила повноваження коя(ного
реестрацiт, ресстрацiйна комiсiя перевiрила

уЧасника'
б
для голо( )ування, 0 (Нуль)
З (Тои)
(три) комплекти бюлетенiв
астпяtliТ видано
Rипано З
протягом реестрацiт
вiдмову у реестрацiТ
комплектiв бюлетенiв погашено як зiпсованi. Кiлькiсть прийнятих рiшення про
акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) - 0 (Нуль) шryк,
головуюча на загzulьних зборах панi Михайловська Наталiя Анатолiтвна ознайомила
присутнiх iз порядком денним загiulьних зборiв:
1, Про обрання складу лiчильноТ KoMiciT,
порядку проведення (регламенту) загальних зборiв Товариства,
2. ПриИняття рiшення з питань'Говар""i"u
за 20l9 та 2020 роки та затвердження заходiв за
з. Розгляд звiтiв .Щиректора
за наслiдками розгляду звiтiв ,Щиректора
результатам" Тх рЪзгляду. Прийняття рiшення
Товариства за 2019 та 202( роки.
заходlв за
4, Розгляд звiтiв НаглядовоТ ради Товариства за 2019 та 2020 роки та затверд)(ення
НаглядовоТ
звiтiв
ради
наслiдками
за
розгляду
результатами ix розгляду. ilрийняття рiшення
Товариства за 20l 9 та 2020 роки.
5. Затвердлtення рiчного звiту Товариства за 2019 piK,
piK
6.
рiчного звiту Товариства за 2020
,7. Затвердження
(покритгя збиткiв) Товариства за
прибутку
чистого
Визначення пор"дпу розподiлу
та затвердя(ення
пiдсумками робьти u zotq роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв

8.
g.

10.
l

1.

розм ipy дивiдендi в Товариства,

за
Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покритгя збиткiв) Товариства
затвердження
та
пiдсумками роботи в2020 poui. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв

розмiру дивiдендiв Товариства,
Припинення повнова)I(ень Голови i членiв Наглядовоi ради Товариства.
Обрання членiв Наглядовот ради Товариства,
(KoHTpaKTiB), що
Затвердження умов цивiльно-прuuоu"* договорiв або трудових договорiв
встановлення
Товариства;
розмiру Тх
НаглядовоТ ради
укладатимуться з обраними членами

ffi
(KoHTpaKTiB)
винагороди; обрання особи, яка уповноважусться на пiдписання договорiв

з

членами НаглядовоТ ради.

та
Внесення змiн до iruryry Товариства, шляхом викладення Статуту в новiй редакцiТ
юридичних_осiб,
peccTpi
виправлення r,ехнiчноТ описки виявленоТ в Сдиному дер)I(авному
в частинi розмiру стаryтного капiталу,
фiзЙчниХ осiб-пiдпрИсмцiв та громадських формувань,
1з. Внесення змiн до Полоrltень, що регламентують дiяльнiсть органiв Товариства. Товариства,
|4. Затвердлtення в новiй редакцiТ Принципiв (Кодексу) корпоративного управлiння
на
присутнiх акцiонерiв (тх представникiв) ознайомлено з порядком проведення голосування
акцiонернi
УкраТни
"Про
загzU]ьних зборах (в пЬр"дпу, передбаченому ст. 42, 4З Закону
товариства"), а саме:
Ko)I(HoMy акцlонеру
- голосування з ycix питань на зборах прохо lить з використанням наданих
вимогам ст,
пiд час проведення реЪстрацii бюлетенiв для голосування, форма i текст яких вiдповiдае
4З Закону УкраТни "Про акцiонернi товариства" та затвердlкена рiшенням НаглядовоТ ради

12.

Товариства;

голоgуюча акцiя надае акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань,
винесених на голосування на загаJIьних зборах акцiонерного товариства, kpiM проведення
кумулятивного голосування,
- визнання бюлетеня недiйсним та не врахування його пiд час пiдрахУнку голосlВ мо)I(ливО
лише з пiдстав, визнаLIених ст. 4З Закону УкраIни "Про акцiонернiтовариства|l;
товариством
- у разi, якщо бюлетень вiдрiзняеться вiд офiuiйно виготовленого акцiонерним
бюлетенi не
Недiйснi
(представника),
зразка uoo у p*i вiдсутностi на бюлетенi пiдпис z акцiонера
враховуються лiд час пiдрахунку голосiв;
- проголоСованиЙ-бюлетень, засвiдчениЙ пiдписом акцiонера (представника) надасться
з вiдповiдного
Лiчильнiй KoMiciT по закiнченнi обговорення та винесення на голосування пропозицiТ
питання порядку денного;
- пiдрахунок голосiв здiйснюс Лiчильна комiсiя. За пiдсумками кожного голосчвання
складастьсЯ окремиЙ протокол, що пiдписУеться BciMa членами ЛiчильноТ KoMiciT;
- пiдсумки голосування оголошуються на загzulьних зборах пiсля складання лiчильною
протоколу
комiсiею вiдповiдного протоколу. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до

- одна

загz}льних зборiв;

вважасться прийнятим
рiшення заг€шьних зборiв акцiонерного товариства
скJ]адення протоколу про пiдсумки голосуванн.я,

-

оскiльки

.urbr"i

збори

з

моменту

прАт ,,киIвськА ФАБрикА тЕхнIчниХ пАпЕрlв"

е

перейшли до
правомочними, Головуючою на загiU]ьних зборах оголошено збори вiдкритими, збори
питання по
денного
розгл
Проекти рiшень з перелiку питань

порядку денного загальних

Дrrrро Олександрович та длекссева дльона ДндрiТвна;
1.2. Ilрипи""r, ,ior"ouu*.""" обраноТ лiчильноТ KoMiciT з моменту завершення рiчних

Володимирович, Тубано"

загzulьних зборiв акцiонерiв

21.|2.202|

Прдт ккитвська

на
фабрика технiчних паперiв>, скJIиканих

р.

2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення (

загальних зборiв

r€ГЛДМ€НТу)

Товариства.
2,1. Затверлити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборiв:

-

час dля вuспlупiв dоповidачiв з пum,а,нь
|lac dп, uu"iупiВ y,lqgrun,u у dебаm.ах

- dо 20 хвuлuн,

з пuпlань поряdку dенноzо - dо 3

хвuлuн.
час dля вidповidей на пuпlання, doBidKu - dо 3 хвuлuн,
особамu
особu, якi не е акцiонерсl,ttч Товарuсп,tва або |x преdсmавнuксlJvru, посаdовuмu
uм.u особамu на

рр
лIстить

Mllll

багатосrуп"r".iй захист вiд пiдроблення

:.

,ь

"п)iI

вuzляdi,

iз

о За2альнuх зборiв Товарuсmва,
вuлапочно у пuсьм,ово]|1у
шрю Заzальнuх зборiв Товарuсmва
.,-,-\
.,,п",iпчопп пбо
r1O2O
або йоzо
(найл,tенування) акъliонера
зазна|леtlня^4 прiзвulца п.lа iлlенi
заявu mа
п,tа за,свidчеtti ix пidпuсолl, днонiл,tнi

преdспэавнuка, якllл4 l1cldallo п.ропозuъliю
alo пlься,
з апu mання не р оз zлstd

- бюлеmень dля zолосування (в

п1

o2olo елекпlроllнuх засобiв mа/або l,Llляхолt
пlа
ii. оzолошrcння резульmапliв zолtlсуваl lня
зборiв Товарuсmва,
odrtoeo пuпшrня поряdку deHllozo dекiлькох

ку d е t н о z о п рuйма е пlься
З
iз dекiлькох проеimiв pitl,teHtlя (пропозuцiй),
юлепlенем з dекiлькома проекmаJчlu рiuлення

,l

пoBullell
iз запропоноваlluх, з ycix iHu,lux
,,проти,,а(lо ''УТРИJчIдВСЯ", ос

а,ко

2

о пu пlаllн я

п о ряd

t

"Зд" лъtLсtе за
rпtя aKt,liottep

(пропозutliямu), aKllioTtep

uпхаltняпоряd

dекiлька проекпtiв
оdrючасно прuйняпt,о
j'ЗА" dекiлькох проекm,iв
,
aKtlioHepoM,
(пропо
dекiльком,а проекmалnu рit,uенllя
еmенел4

з

dекiлькопtа проекmал4u рiu,lення

l.

заzалыruх зборiв або розzляdу oчpeшux
бiльutiспlкl zолосiв aKt4ioHepiB, якi

заzальлluх зборiв не Jиоасе перевulцуваmu

проспl,оlо

заzальнuх

-

еdення lvto
за
tцо
рill,tенлtя
поряdку deHHozo за yMOBu,
чв
deltttozo буDе Biddarto не MeHLr,tе пl,рьох
---:

- .

.- лл

л

па

1l.

l!

ердження заходiв за

резУлЬТаТамиiхроЗгЛяДУ.ПрийняттярiшепнязанасЛlДкаДУзвiтiв,Щиректора
-:"iTJ#;#;J'"',;*TJ.Po|]io"r"

2020 рОКИ, беЗ
звiти щиректора това иства за 20l9 та

з_аУВзIеНЬ

Tu

До#u'l_о"_11jТ"jl",.лтDq

а ,o1Q тя 2_020

в из
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