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Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів  

 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»  

Місцезнаходження: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4 (далі – Товариство) 

 

м. Біла Церква                    02 квітня 2019 року 

 

Дата, час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 02 квітня 2019 року, початок 

проведення річних Загальних зборів акціонерів об 11 год. 00 хв. 

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4. 

 

Кількість голосів, які належать акціонеру ____________ 

 

Питання 1 порядку денного: Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів 

акціонерів Товариства для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного 

річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Проект рішення: Для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного цих 

річних Загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі: Голова 

комісії – Швечкова Т. В., члени комісії – Кривльова Н. С., Бондаренко Т. М. 

Варіанти голосування (обраний варіант позначити значком «+»): 

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

 

Питання 2 порядку денного:  Прийняття рішень з питань порядку проведення (затвердження 

регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Проект рішення: Затвердити  наступний порядок проведення (регламент) річних Загальних 

зборів Товариства (далі – Збори):  

         У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного згідно із 

законодавством про депозитарну систему станом на 28 березня 2019 року (24 годину 27 березня 

2019 року), або їх представники, які зареєструвалися до участі у цих річних Зборах. 

Голосувати з питань порядку денного Зборів мають право зареєстровані до участі у Зборах 

акціонери, щодо акцій яких відсутні обмеження з їх врахування при визначенні кворуму та при 

голосуванні.  

Порядок проведення  Зборів: 

 Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв. 

 Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного 

– до 10 хв. 

 Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. 

 Повторні виступи – до 2 хв. 

 Відповіді на запитання – до 3 хв. 

 Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв. 

Запитання доповідачам подавати Голові Зборів в письмовому вигляді з зазначенням 

реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення 

реквізитів, не розглядатимуться. 

Голова Зборів ставить питання на голосування. Голосування на Зборах з питань порядку 

денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за 

кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та 

винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій 

варіант голосування. 

Голосування на Зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру 

один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім 

проведення кумулятивного голосування.  

 

Підпис акціонера (представника акціонера)  _________________________________________ 
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Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати 

лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує 

голоси та оголошує результати голосування. 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: 

 він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; 

 на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); 

 він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 

 акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше 

одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. 

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. 

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства. 

         Протокол Зборів від імені Зборів підписують призначені Наглядовою радою Товариства 

Голова та Секретар Зборів. 

Варіанти голосування (обраний варіант позначити значком «+»): 

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

 

Питання 3 порядку денного: Звіти Правління, Ревізійної комісії та Наглядової Ради за 2018 рік, 

затвердження заходів за результатами їх розгляду. 

Проект рішення: Звіти Правління, Ревізійної комісії та Наглядової Ради за 2018 рік взяти до 

відома. 

Варіанти голосування (обраний варіант позначити значком «+»): 

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

 

Питання 4 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за 

результатами його розгляду. 

Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік взяти до відома. Доручити 

Наглядовій раді Товариства за поданням виконавчого органу Товариства затвердити заходи 

за наслідками виявлених зовнішнім аудитом порушень та/або встановлених ризиків в 

діяльності Товариства.  

Варіанти голосування (обраний варіант позначити значком «+»): 

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

 

Питання 5 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (балансу та звіту 

про фінансові результати діяльності Товариства за 2017 рік). 

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (баланс та звіт про 

фінансові результати діяльності Товариства за 2017 рік). 

Варіанти голосування (обраний варіант позначити значком «+»): 

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

 

Питання 6 порядку денного: Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням 

вимог, передбачених законом за 2017 рік. 

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства, отриманий у 2017 році, у повному обсязі 

направити на розвиток Товариства згідно з затвердженими основними напрямками 

діяльності Товариства на 2019 рік.  

Варіанти голосування (обраний варіант позначити значком «+»): 

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

 

Питання 7 порядку денного: Затвердження річного звіту за 2018 рік (балансу та звіту про 

фінансові результати діяльності Товариства за 2018 рік). 

 

Підпис акціонера (представника акціонера)  _________________________________________ 
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Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2018 рік (баланс та звіт про фінансові результати 

діяльності Товариства за 2018 рік). 

Варіанти голосування (обраний варіант позначити значком «+»): 

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

 

Питання 8 порядку денного: Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням 

вимог, передбачених законом за 2018 рік. 

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства, отриманий у 2018 році, у повному обсязі 

направити на розвиток Товариства згідно з затвердженими основними напрямками 

діяльності Товариства на 2019 рік.  

Варіанти голосування (обраний варіант позначити значком «+»): 

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

 

Питання 9 порядку денного: Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними 

акціями Товариства за 2017 та за 2018 роки. Затвердження розміру річних дивідендів з 

урахуванням вимог, передбачених законом. 

Проект рішення: Виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2017 та 

2018 роки не проводити. Розмір річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених 

законом, не затверджувати. 

Варіанти голосування (обраний варіант позначити значком «+»): 

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

 

Питання 10 порядку денного:  Затвердження укладених значних правочинів у 2017 та 2018 роках, 

вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 

2017 та 2018 роки. Надання попередньої згоди на укладення значних правочинів у 2019 році, 

вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 

Товариства. 

Проект рішення: Затвердити значні правочини , що укладені Товариством у 2017 році, а 

саме з:  ТОВ «Сервісопторг» на суму 9 855 932,13 грн., ТОВ «Маст-Еко» - 3 625 060,01 грн., 

ТОВ «Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» - 3 933 450,00 грн., ДПІІ КК «Клуб сімейного 

дозвілля» - 8 346 308,00 грн, ТОВ «КМ-БУКС» - 6 932 208,80 грн. Затвердити значні 

правочини, що укладені Товариством у 2018 році, а саме з: ДПІІ КК «Клуб сімейного 

дозвілля» на суму 5 109 275,00 грн., ТОВ «Видавнича група «КМ-БУКС» - 10 665 402,20 грн., 

ТОВ «МОНОЛІТ-ДРУК» - 6 469 898,10 грн., ТОВ УОВЦ «Оріон» - 4 337 022,31 грн., ТОВ 

«Сервісопторг» - 15 501 588,89 грн., ТОВ «ВСВ «Медицина» - 3 995 993,40 грн., ТОВ 

«Школяр» - 3 701 450,53 грн., ТОВ «Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» - 4 034 760,00 

грн. Надати попередню згоду на укладення Товариством у 2019 році значних правочинів, 

вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової 

звітності Товариства (17 260 тис. грн. станом на 01.01.2019), у тому числі згідно з 

затвердженими Основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік за рішеннями 

Наглядової ради Товариства.  

Варіанти голосування (обраний варіант позначити значком «+»): 

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

 

Питання 11 порядку денного: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2019 

році. 

 

Підпис акціонера (представника акціонера)  _________________________________________ 
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Проект рішення: Затвердити Основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. 

Доручити Виконавчому органу Товариства розробку, а Наглядовій раді – затвердження та 

надання згоди на вчинення відповідних правочинів, деталізованої програми діяльності та 

розвитку Товариства (в рамках затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 

2019 рік), у тому числі щодо капітальних витрат за рахунок спрямованого на розвиток 

Товариства чистого прибутку Товариства за 2017-2018 роки.  

Варіанти голосування (обраний варіант позначити значком «+»): 

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

 

Питання 12  порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у 

новій редакції. 

Проект рішення: Внести змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій 

редакції. Визначити, що це рішення вступає в силу з моменту його прийняття.   

Варіанти голосування (обраний варіант позначити значком «+»): 

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

 

Питання 13  порядку денного: Визначення особи (осіб), уповноваженої Загальними зборами 

акціонерів Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи 

(осіб), уповноваженої Загальними зборами акціонерів Товариства на здійснення дій, пов’язаних з 

державною реєстрацією статуту Товариства у новій редакції.  

Проект рішення: Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства Паламаренка 

Олександра Володимировича підписати статут Товариства в новій редакції. Уповноважити 

керівника виконавчого органу Товариства Паламаренка Олександра Володимировича 

та/або іншу уповноважену ним особу за довіреністю, на здійснення дій, пов’язаних з 

державною реєстрацією статуту Товариства у новій редакції та інших дій, що пов’язані зі 

зміною відомостей та інформації про Товариство у Єдиному державному реєстрі. 

Варіанти голосування (обраний варіант позначити значком «+»): 

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

 

Питання 14  порядку денного: Затвердження створення (визначення) виконавчого органу 

Товариства з урахуванням внесення змін до статуту Товариства.  

Проект рішення: Відповідно до статуту Товариства у новій редакції, котра затверджена 

рішенням цих Зборів з питання 12 порядку денного, створити (визначити) в Товаристві 

одноосібний Виконавчий орган – Генеральний директор Товариства. Обрання та 

припинення повноважень Генерального директора Товариства, а також його заступників – 

директорів по напрямках, відповідно до статуту Товариства є виключною компетенцією 

Наглядової ради Товариства. 

Варіанти голосування (обраний варіант позначити значком «+»): 

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

 

Питання 15  порядку денного: Скасування положень Товариства про Загальні Збори акціонерів 

Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію та про Правління Товариства. 

Проект рішення: Скасувати положення про Загальні збори акціонерів Товариства, про 

Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства та про Правління 

Товариства. 

 

Підпис акціонера (представника акціонера)  _________________________________________ 
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Варіанти голосування (обраний варіант позначити значком «+»): 

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

 

Питання 16  порядку денного: Розгляд питання про затвердження кодексу корпоративного 

управління Товариства. 

Проект рішення: Затвердити кодекс корпоративного управління Товариства в узгодженій 

Наглядовою радою редакції. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства 

Паламаренка Олександра Володимировича підписати кодекс корпоративного управління 

Товариства у затвердженій редакції. 

Варіанти голосування (обраний варіант позначити значком «+»): 

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ  

 

 

До уваги акціонера 

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). У разі відсутності 

такого підпису бюлетень вважається недійсним. 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від 

офіційно виготовленого товариством зразка. 

При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим 

залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням 

вищевказаної вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не 

підраховуються. 

В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на 

голосування, недотримання вищевказаної вимоги у відношенні одного або кількох питань не тягне 

за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому. 

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо 

акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить 

за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час 

підрахунку голосів.  

 

Підпис акціонера (представника акціонера)  ____________________________________ 

 

Прізвище та ініціали акціонера                        ____________________________________ 

 

 


