ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕКОТЕХНІКА»
(ідентифікаціний код юридичної особи – 19125454)
БЮЛЕТЕНЬ
для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових загальних зборах,
які проводяться 18 листопада 2022 року
(голосування на дистанційних позачергових загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Екотехніка»
починається 8 листопада 2022 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 18 листопада 2022 року)
Дата проведення позачергових Загальних зборів:
Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера):

18 листопада 2021 року

Реквізити акціонера:
Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі
документа, що посвідчує особу акціонера (для
фізичної особи)
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків (для акціонера – фізичної особи (за
наявності))
або
ідентифікаційний код юридичної особи (Код за
ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб
зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з
торговельного, судового або банківського реєстру
країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для
юридичних осіб зареєстрованих поза територією
України)
Реквізити представника акціонера (за наявності):
Прізвище, ім’я та по батькові/ Найменування
представника акціонера
(а також прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи – представника юридичної особи –
представника акціонера (за наявності))
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі
документа, що посвідчує особу представника
акціонера або особу представника юридичної особи –
представника акціонера (для фізичної особи)
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків (для представника акціонера – фізичної
особи (за наявності) або для фізичної особи –
представника юридичної особи – представника
Увага!
Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера
(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис
проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим
електронним підписом акціонера (його представника).
За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під
час підрахунку голосів.
Бюлетень може бути заповнений машинодруком.
/
ст. 1

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/
Прізвище, ім’я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

акціонера (за наявності))
та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи
(Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для
юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або
реєстраційний номер з торговельного, судового або
банківського реєстру країни реєстрації юридичної
особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих
поза територією України)
Документ на підставі якого діє представник акціонера
(дата видачі, строк дії та номер)

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(кількість голосів числом)
(кількість голосів прописом)

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 5, винесене
голосування:
Загальна кількість посадових осіб, що обираються
шляхом кумулятивного голосування

на

Обрання Генерального директора ПрАТ
«Екотехніка»
1 (один)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 5:

(кількість голосів числом)
(кількість голосів прописом)
для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших
голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування
2
кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між
декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата
1

Проєкт рішення з питання порядку денного № 5:
Обрати Генеральним директором ПрАТ «Екотехніка»:
1.1. Проскура Сергій Михайлович – Генеральний директор Товариства
1.2. Рік народження – 1960.
1.3. Пропозиція внесена акціонером, фізичною особою – Висоцькою Т.А., якій належать 56907 штук простих
іменних акцій Товариства, що становить 9,81 % статутного капіталу Товариства.
1.4. Володіє акціями товариства в кількості 523243 штук, що становить 90,19% статутного капіталу Товариства.
1.5. Освіта вища. Київський політехнічний інститут. Спеціальність: електротехніка. Кваліфікація: інженер. Рік
закінчення: 1983 рік.
1.6. Місце роботи – ПрАТ «Екотехніка», Генеральний директор;
1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ПрАТ «Екотехніка», Генеральний директор; ДПФ
«Екотехніка-М», директор.
1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Увага!
Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера
(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис
проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим
електронним підписом акціонера (його представника).
За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під
час підрахунку голосів.
Бюлетень може бути заповнений машинодруком.
/
ст. 2

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/
Прізвище, ім’я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

1.10. Є афілійованою особою Товариства.
1.11. Акціонерів Товариства − власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є
афілійованими особами Проскури С.М., немає.
1.12. Кандидат є незалежним директором.
1.13. Згода Проскури С.М. на обрання Генеральним директором Товариства наявна.
Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного
кандидата:
Кількість кумулятивних голосів
№ Кандидат
(числом)
1

Проскура Сергій Михайлович

Увага!
Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера
(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис
проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим
електронним підписом акціонера (його представника).
За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під
час підрахунку голосів.
Бюлетень може бути заповнений машинодруком.
/
ст. 3

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/
Прізвище, ім’я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

