
Шановний акціонер! 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (надалі - 

Товариство), яке знаходиться за адресою: 75822, Херсонська область, Каланчацький район, смт. Мирне, вул. Елеваторна, буд. 5, 
повідомляє Вас про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ "КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ", які відбулися 07 квітня 2020 року. 

  

Перелік питань, винесених на голосування : 
1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та припинення її повноважень. 
2. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту. 
3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту. 
4. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 

висновків ревізора.  
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 
7. Про внесення змін до статуту Товариства.  

 
Рішення, прийняті загальними зборами: 

За першим питанням: «1. Обрати – Великанова Сергія Володимировича головою лічильної комісії річних загальних 
зборів Товариства, Долгу Оксану Русланівну членом лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 
Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку 
денного».  
Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування: 
«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 16 777 584 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства. 
«ПРОТИ» подано 0  штук бюлетенів, в яких визначено 0  голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства. 
«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  0 голосів. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів. 

 

За другим питанням: «2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2020 рік».  
Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування: 
«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 16 777 584 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства. 
 «ПРОТИ» подано 0  штук бюлетенів, в яких визначено 0  голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в 
органах Товариства. 
«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  0 голосів. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів. 
 

За третім питанням: «3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік».  
Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування: 
«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 16 777 584 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства. 
«ПРОТИ» подано 0  штук бюлетенів, в яких визначено 0  голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства. 
«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  0 голосів. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів. 
 

За четвертим питанням: «4. Затвердити звіт і висновки ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства  за 2020 рік».  
Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування: 



«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 16 777 584 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в 
органах Товариства. 
«ПРОТИ» подано 0  штук бюлетенів, в яких визначено 0  голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства. 
«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  0 голосів. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів. 
 

За п’ятим питанням: «5. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік».  
Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування: 
«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 16 777 584 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства. 
«ПРОТИ» подано 0  штук бюлетенів, в яких визначено 0  голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства. 
«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  0 голосів. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів. 
 

За шостим питанням: «6. У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2020 рік, розподіл 
прибутку за 2020 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2020 рік покрити за рахунок 
прибутку майбутніх періодів».  
Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування: 
«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 16 777 584 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства. 
«ПРОТИ» подано 0  штук бюлетенів, в яких визначено 0  голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства. 
«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  0 голосів. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів. 
 

За сьомим питанням: «7. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про 
акціонерні товариства» внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову 
редакцію статуту Товариства, та уповноважити генерального директора Товариства Кочеткова Юрія Вікторовича 
підписати цю нову редакцію статуту Товариства, а також вчинити всі необхідні згідно чинного законодавства України 
дії для його державної реєстрації, включаючи видачу на вказані дії відповідної довіреності.».  
Підсумки голосування з питання порядку денного №7, винесеного на голосування: 
«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 16 777 584 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства. 
«ПРОТИ» подано 0  штук бюлетенів, в яких визначено 0  голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства. 
«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах 
Товариства.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  0 голосів. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів. 
Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначене рішення приймається більш як трьома 
чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій. 
 
             
 

Генеральний директор                                                                          Кочетков Юрій Вікторович 


