
Підпис акціонера (представника акціонера) ____________________ /_________________________________/ 
 
 

УВАГА!!! 
БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника 
акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – 
БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником 
акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 

БЮЛЕТЕНЬ 

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на 

дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КПМГ Аудит»  

(ідентифікаційний код юридичної особи 31032100, 

місцезнаходження: 01010, Україна, м.Київ, вул. Московська, 32/2) 

(надалі – «Товариство») 

 

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства: «19» серпня 2022 року 

 

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_______» серпня 2022 року 

 

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника Кількості голосів, що належать акціонеру 

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або 

найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог 

Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за 

ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код 

з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно 

зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності). 

 

№ 

з/п 

питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення 

кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів 

варіанти голосування за кожний 

проект рішення по кожному із 

питань порядку денного 

(навпроти вибраного варіанту 

позначити Х) 

1 

Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів.  

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію у складі: 

Пані Головчук Ольги Василівни – Голова лічильної комісії. Встановити, що 

повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку 

голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних 

Зборів. 

Обрати Головою Загальних Зборів – пана Цимбала Андрія Валентиновича, 

секретарем Загальних Зборів – пані Юлію Ігорівну Федорчук; 

Уповноважити Голову Загальних Зборів, пана Цимбала Андрія 

Валентиновича, та секретаря Загальних Зборів пані Юлію Ігорівну Федорчук 

підписати протокол Загальних Зборів. 

"ЗА" 
 

"ПРОТИ"  

"УТРИМАВСЯ" 

 1 



Підпис акціонера (представника акціонера) ____________________ /_________________________________/ 
 
 

УВАГА!!! 
БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника 
акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – 
БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником 
акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 

2 

Прийняття рішення про припинення повноваження члена Наглядової 

ради Товариства 

Проект рішення №1 з питання №2: Припинити повноваження члена 

Наглядової ради Товариства, а саме члена Наглядової ради: Попов Сергій 

Вікторович (Заступник Голови Наглядової Ради). 

"ЗА" 
 

"ПРОТИ" 
 

"УТРИМАВСЯ" 

 

4 

Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з 

членами та головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру 

винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання 

цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити умови цивільно-правових 

договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради, в редакції, 

що додається: 

1) Предмет договорів: надання послуг з виконання повноважень, функцій і 

обов'язків члена Наглядової ради Товариства, передбачених законодавством 

України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства; 

2) Оплата: договори є безоплатними; 

3) Строк дії – три роки. Договір припиняє свою дію в разі припинення 

повноважень Члена Наглядової ради Товариства. 

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових 

договорів з членами Наглядової ради, директора Товариства Андрія 

Валентиновича Цимбала, із правом визначення інших умов договору на свій 

розсуд, які не суперечитимуть умовам вище. 

"ЗА" 
 

"ПРОТИ" 

 2 

"УТРИМАВСЯ" 

 

 


