
Річні загальні збори 

Публічного акціонерного товариства ″Концерн Галнафтогаз″ 

(19.04.2012р.) 

 

З першого питання порядку денного: ″ Про обрання лічильної комісії загальних зборів 

Товариства ″. 

Голосували: 

″За″ – 17 622 789 870 голосів; 

″Проти″ – немає; 

″Утримався″ - 1 435 200 000 голосів. 

Рішення прийнято простою більшістю голосів. 

 

З другого питання порядку денного: ″Про затвердження звіту Правління Товариства за 

2011 рік″.  

Голосували: 

″За″ – 17 622 789 870 голосів; 

″Проти″ – немає; 

″Утримався″ - 1 435 200 000 голосів. 

Рішення прийнято простою більшістю голосів 

 

З третього питання порядку денного: ″Про затвердження звіту Наглядової ради 

Товариства за 2011 рік″. 

Голосували: 

″За″ – 17 622 789 870 голосів; 

″Проти″ – немає; 

″Утримався″ - 1 435 200 000 голосів. 

Рішення прийнято простою більшістю голосів. 

 

 

 



З четвертого питання порядку денного: ”Про затвердження звіту та висновків Ревізійної 

комісії Товариства за 2011 рік”.  

Голосували: 

″За″ – 17 622 789 870 голосів; 

″Проти″ – немає; 

″Утримався″ - 1 435 200 000 голосів. 

Рішення прийнято простою більшістю голосів. 

 

З п`ятого питання порядку денного: “Про затвердження річного звіту Товариства за 

2011 рік”. 

Голосували: 

″За″ – 17 622 789 870 голосів; 

″Проти″ – немає; 

″Утримався″ - 1 435 200 000 голосів. 

Рішення прийнято простою більшістю голосів. 

 

З шостого питання порядку денного: “Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 

2011 рік”. 

Голосували: 

″За″ – 17 622 760 846 голосів; 

″Проти″ –  1 435 211 058 голосів; 

″Утримався″ - 17 966 голосів. 

Рішення прийнято простою більшістю голосів. 

 

З сьомого питання порядку денного: ”Про визначення основних напрямів діяльності 

Товариства на 2012 рік”. 

Голосували: 

″За″ – 17 622 789 870 голосів; 

″Проти″ – немає; 

″Утримався″ - 1 435 200 000 голосів. 

Рішення прийнято простою більшістю голосів. 



 

З восьмого питання порядку денного: ″Про внесення змін до статуту Товариства 

шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції″. 

Голосували: 

″За″ – 17 622 780 887 голосів; 

″Проти″ – немає; 

″Утримався″ - 1 435 208 983 голосів. 

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах. 

 

З дев’ятого питання порядку денного: ″Про затвердження в новій редакції положень 

про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізійну комісію 

Товариства″. 

Голосували: 

″За″ – 17 622 771 904 голосів; 

″Проти″ – немає; 

″Утримався″ - 1 435 217 966 голосів. 

Рішення прийнято простою більшістю голосів. 

 

З десятого питання порядку денного: ″Про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства″. 

Голосували: 

″За″ – 19 057 969 829 голосів; 

″Проти″ – 2 075 голосів; 

″Утримався″ - 17 966 голосів. 

Рішення прийнято простою більшістю голосів. 

 

З одинадцятого питання порядку денного: ″Про обрання членів Наглядової ради 

Товариства″. 

Голосували за кандидатуру Антонова В.Б. шляхом кумулятивного голосування: 

“За” – 17 622 795 829 голосів учасників (акціонерів та їх представників) річних 

загальних зборів Товариства. 



 

Голосували за кандидатуру Гегедиша О.М. шляхом кумулятивного голосування: 

“За” – 17 622 786 129 голосів учасників (акціонерів та їх представників) річних 

загальних зборів Товариства. 

 

Голосували за кандидатуру Даниляка В.В. шляхом кумулятивного голосування: 

“За” – 17 622 785 904 голосів учасників (акціонерів та їх представників) річних 

загальних зборів Товариства. 

 

Голосували за кандидатуру Кучабського Ю.Л. шляхом кумулятивного голосування: 

“За” – 17 622 785 829 голосів учасників (акціонерів та їх представників) річних 

загальних зборів Товариства. 

 

Голосували за кандидатуру Паська О.В. шляхом кумулятивного голосування: 

“За” – 17 622 778 744 голосів учасників (акціонерів та їх представників) річних 

загальних зборів Товариства. 

 

Голосували за кандидатуру Ковтуна М.В. шляхом кумулятивного голосування: 

“За” – 7 176 004 915 голосів учасників (акціонерів та їх представників) річних 

загальних зборів Товариства. 

 

Кандидатури Антонова Віталія Борисовича, Гегедиша Олександра Мигальовича, 

Даниляка Василя Валерійовича, Кучабського Юрія Любомировича, Паська Олега 

Васильовича набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими 

кандидатами, а відтак згідно з ч.4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» є 

обраними до складу Наглядової ради Товариства, а Наглядова рада вважається 

сформованою. 

 

З дванадцятого питання порядку денного: ″Про затвердження умов договорів, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 

Товариства″. 

Голосували: 

″За″ – 17 622 771 904 голосів; 



″Проти″ – немає; 

″Утримався″ - 1 435 217 966 голосів. 

Рішення прийнято простою більшістю голосів. 

 

З тринадцятого питання порядку денного: ″Про затвердження дивідендної політики 

Товариства в новій редакції″. 

Голосували: 

″За″ – 17 622 771 904 голосів; 

″Проти″ – 17 966 голосів; 

″Утримався″ - 1 435 200 000 голосів. 

Рішення прийнято простою більшістю голосів. 


