РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства
«Тернопільський радіозавод «Оріон»
ПРОТОКОЛ № 3
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
щодо результатів реєстрації акціонерів
28 квітня 2017 року
м. Тернопіль
У відповідності до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ
«Тернопільський радіозавод «Оріон» затвердженого загальними зборами
акціонерів 22.04.2016 року, рішенням наглядової ради ПАТ «Тернопільський
радіозавод «Оріон» протокол № 1 від 30.01.2017 року, призначена реєстраційна
комісія у складі: Козак Г.М., Заблоцька О.Д., Мовчко Г.А., Павлюс Г.М.,
Головацька М.В.
Рішенням реєстраційної комісії від 28.04.2017, протокол №1, головою
реєстраційної комісії обрано Козак Г.М.
Місце проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у
річних загальних зборах акціонерів: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, будинок 6,
приміщення залу засідань публічного акціонерного товариства «Тернопільський
радіозавод «Оріон» (кімната 307).
Реєстраційною комісією проведено реєстрацію акціонерів та їх
уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів
ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», що призначені рішенням наглядової
ради, протокол від 30.01.2017 року № 1 на 28.04.2017 року з початком об
11.00 годині.
Реєстрацію розпочато: 9.00 год., реєстрацію закінчено: 10.50 год.
Реєстрація здійснювалась на підставі даних Переліку власників іменних
цінних паперів станом на 24 годину 24.04.2017 року, складеного Центральним
депозитарієм ПАТ “Національний депозитарій України”, місцезнаходження:
Україна 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, будинок 17/8, (провадить діяльність у
відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку №2092 від 01.10.2013).
На 24.04.2017 року (станом на 24 годину за три дні до проведення річних
загальних зборів акціонерів), випуск простих іменних акцій в бездокументарній
формі складає 103552000 штук, згідно Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
від 14.07.2011 року № 639/1/98, виданого Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку.
Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право
на участь у річних загальних зборах акціонерів становить 2048.
Загальна кількість цінних паперів 103 552 000 штук простих іменних акцій.
Кількість голосуючих простих іменних акцій 100480800 штук.
Викуплених акцій на балансі товариства немає.
РЕЗУЛЬТАТИ РЕЄСТРАЦІЇ:
Для участі в загальних зборах зареєстровано акціонерів та представників
акціонерів 7 осіб, яким належить 99 611 800 штук
голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,14 відсотка від
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загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
Відмовлено в реєстрації з причин:
- відсутність в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують
особу акціонера (його представника) 2 осіб;
- відсутність у представника акціонера документів, що підтверджують
повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів __-__ осіб.
Акціонерам та їх представникам, що зареєструвались для участі у річних
загальних зборах акціонерів видано 105 штук бюлетенів для голосування з
питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ
«Тернопільський радіозавод «Оріон».
Через недотримання вимог Розділу VІ ст. 10 Закону України «Про
депозитарну систему України», в частині не укладення договору з депозитарною
установою про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або
здійснення переказу прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах,
відкритий в іншій депозитарній установі не видано бюлетені для голосування на
зборах 2 особам, разом з тим їм надана можливість бути присутніми на
загальних зборах. Кількість акцій (голосів), що не беруть участь у голосуванні
4520 голосів, що становить 0,004 відсотка від загальної кількості акцій (голосів)
Письмових скарг та заяв щодо процедури видачі бюлетенів не надходило.
У відповідності до п.2 ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства»
кворум для проведення річних загальних зборів акціонерів досягнуто, він
становить 99,14 відсотків. Збори є правомочними.
Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не було.
ДОДАТКИ:
1. Перелік власників іменних цінних паперів станом на 24:00
24.04.2017 року в 1 примірнику на 79 аркушах;
2. Перелік реєстрації акціонерів та обліку виданих бюлетенів в 1
примірнику на 2 аркушах;
Голова реєстраційної комісії

Г.М. Козак

