
 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Публічного акціонерного товариства 

«Тернопільський радіозавод «Оріон» 

 Протокол  №2  тимчасової лічильної   комісії 

 

 20  квітня  2018 року                                                                     м. Тернопіль  

    

         У відповідності до п. 6.9. Положення про загальні збори акціонерів ПАТ 

«Тернопільський радіозавод «Оріон», затвердженого річними загальними 

зборами 28.04.2017 року, та п. 8.66.29 Статуту товариства, затвердженого 

річними загальними зборами акціонерів 28.04.2017 року, рішенням наглядової 

ради від  07.03.2018 року, протокол №2 призначено тимчасову лічильну 

комісію в складі: 

Козак Г.М., Заблоцька  О.Д.,  Павлюс Г.М.,  Головацька М.В., Мовчко  Г.А.  

Рішенням тимчасової лічильної комісії від 20.04.2018 року, протокол №1, 

головою тимчасової лічильної комісії обрано Козак Г.М. 

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів акціонерів та їх 

уповноважених представників,  які взяли участь у голосуванні по проекту 

рішення з першого питання порядку денного річних загальних зборів 

акціонерів ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», які призначено на 

20.04.2018 року та проводяться за адресою: вул. 15 Квітня, 6, м. Тернопіль, 

ПАТ «ТРЗ «Оріон», кімната 307,  комісія склала даний протокол про наступне: 

Дата проведення голосування: 20.04.2018 року. 

Загальна кількість цінних паперів  103 552 000 штук акцій іменних 

простих. 

Для участі в річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ТРЗ «Оріон»  

зареєструвалися  6  осіб, яким належить 99 611 720 штук голосуючих простих 

іменних акцій Товариства,  що становить 99,13 відсотка від загальної кількості 

голосуючих простих іменних акцій. 

Питання  винесене на голосування: 

Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення 

голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства 20.04.2018 

року.  (питання 1 порядку денного). 



 

З першого питання  порядку денного:    

«Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на 

річних загальних зборах акціонерів товариства 20.04.2018 року», рішення 

приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих 

для участі у річних загальних зборах власників голосуючих простих іменних 

акцій.Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування. 

Проект рішення: 

1.1.  Обрати до складу лічильної комісії таких акціонерів: 

Колесницького Олександра Адамовича; 

Нижник Ольгу Миколаївну; 

Бабій Ірину Володимирівну; 

Савич Ольгу Іванівну; 

Морозович Лілію Олегівну. 

Підсумки голосування: 

Не брали участь у голосуванні - немає. 

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає. 

"ЗА" – 99 611 720 голосів,  що становить  100 % від  кількості голосів 

акціонерів та їх представників, які  зареєструвалися для участі у річних 

загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних 

акцій; 

"ПРОТИ"–  немає; 

"УТРИМАЛИСЬ" –  немає. 

Прийняте рішення: 

1.1. Обрати до складу лічильної комісії таких акціонерів: 

Колесницького Олександра Адамовича; 

Нижник Ольгу Миколаївну; 

Бабій Ірину Володимирівну; 

Савич Ольгу Іванівну; 

Морозович Лілію Олегівну. 
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