ПРОТОКОЛ № 4
засідання реєстраційної комісії
річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ТРЗ "Оріон"
м. Тернопіль

22 квітня 2016 року

Присутні: Козак Г.М. - голова
Заблоцька О.Д. - секретар
Павлюс Г.М.
Головацька М.В.
Мовчко Г.А.
Реєстраційній комісії, яка призначена рішенням наглядової ради 05.02.2016 року, доручено
здійснити підрахунок голосів по першому та другому питаннях порядку денного річних загальних
зборів акціонерів 22.04.2016 року.
Згідно вищезазначеного, реєстраційною комісією проведено підрахунок голосів акціонерів та їх
уповноважених представників, які взяли участь у голосуванні по проекту рішень з першого
та другого питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Тернопільський
радіозавод «Оріон», які призначено на 22.04.2016 року та проводяться за адресою: вул. 15 Квітня, 6,
м. Тернопіль, ПАТ «ТРЗ «Оріон», кімната 307.
Загальна кількість цінних паперів 103 552 000 штук простих іменних акцій.
Кількість голосуючих простих іменних акцій 100 478 800 штук.
Кількість голосів, які належать 11 (одинадцяти) особам, що зареєструвались для участі у річних
загальних зборах акціонерів становить 99 623 120, що складає 99,15 відсотка кількості
голосуючих акцій товариства.
Перше та друге питання, рішення з яких прийняті річними загальними зборами акціонерів:
1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами
акціонерів 20.04.2012 року.
Формулювання рішення:
1.1. Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами
акціонерів 20.04.2012 року:
Бідуна Михайла Михайловича;
Щирби Михайла Михайловича;
Малиняк Наталії Йосифівни;
Нижник Ольги Миколаївни;
Морозович Лілії Олегівни.
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“ЗА” – 99623120 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів і їх представників,
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцій;
“ПРОТИ” – немає;
“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

