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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наглядовою радою ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ»  

Протокол від 27.07.2022 року 

Повне найменування товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» 

Ідентифікаційний код товариства 00222226 

Дата проведення загальних зборів  01 серпня 2022 року 

Бюлетень 
для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) 

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» 

Дата заповнення бюлетеня акціонером 

(представником акціонера):                           

Реквізити акціонера:  

П.І.Б./найменування акціонера 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу та 

РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / 

ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни, де 

офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт 

господарської діяльності) – для юридичної особи 

    

    

 

 

 

 

 

 

   

Реквізити представника акціонера (за наявності):    

Найменування та/або ПІБ представника 

акціонера 

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / 

ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни, де 

офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт 

господарської діяльності) – для юридичної особи  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу та 

РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи 

                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

    

Кількість голосів, що належать акціонеру 

(числом та прописом): 

                                          

    

 

Питання порядку денного 

№8, винесене на 

голосування: 
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення з питання 

порядку денного №8: 

Членами Наглядової ради Товариства обрати наступних осіб: 

• Невечеря Сергій Григорович, акціями Товариства не володіє 

– представник акціонера "ШТОЄРМАН" ІНВЕСТИЦІОНС-

УНД ХАНДЕЛЬСГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ ("STEUERMANN" 

Investitions-und Handelsgesellschaft mbH), код FN189399d 

(Австрія); 
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• Мартиненко Сергій Іванович, акціями Товариства не володіє 

– представник акціонера БХ СЕМЕНТ ІНДАСТРІЗ (КІПР) 

ЛІМІТЕД (BH CEMENT INDUSTRIES (CYPRUS) LIMITED), 

код HE 227257; 

• Махіня Андрій Валентинович, акціями Товариства не 

володіє – представник акціонера ЕРЕНТАЛЕ 

ЕНТЕРПРАЙСІЗ ЛІМІТЕД (ERENTALE ENTERPRISES 

LIMITED), код HE 283787; 

• Сова Костянтин Володимирович, акціями Товариства не 

володіє – представник акціонера ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", 

код за ЄДРПОУ 32309445; 

• Білявський Максим Леонідович, акціями Товариства не 

володіє – представник акціонера ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", 

код 32309445; 

• Бондар Олександр Вікторович, акціями Товариства не 

володіє – представник акціонера ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", 

код 32309445. 

ГОЛОСУВАННЯ: 

(поставити одну позначку 

біля вибраного варіанту 

голосування) 

Увага! В разі не позначення жодного або 
позначення більше одного варіанта щодо 

проекту рішення – бюлетень буде 

визнано недійсним. 

 

   
 

      

   ЗА    ПРОТИ    УТРИМАВСЯ 

      

 

 

 

Застереження: 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 і не враховується під час підрахунку голосів.  

 

Увага! Кожен аркуш цього бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником 

акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом 

акціонера (його представника). 

 


