
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Публічного акціонерного товариства 

«Тернопільський радіозавод «Оріон» 

Протокол №3 

лічильної комісії 

 

 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,  та  п. 8.5.19 Статуту товариства, затвердженого 

річними загальними зборами акціонерів 22.04.2016 року, рішенням річних 

загальних зборів акціонерів 28.04.2017 року, протокол №18,  обрано лічильну 

комісію у складі: Грицеляка В.М., Колесницького О.А., Савич О.І., Бабій І.В., 

Нижник О.М. 

Рішенням лічильної  комісії від 28.04.2017, протокол №1, головою 

лічильної комісії обрано Колесницького Олександра Адамовича. 

Лічильною комісією проведено підрахунок голосів акціонерів та їх 

уповноважених представників,  які взяли участь у кумулятивному 

голосуванні по 11 питанню порядку денного річних загальних зборів 

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

28.04.2017 року та проводяться за адресою: вул. 15 Квітня, 6, м. Тернопіль, 

ПАТ «ТРЗ «Оріон», кімната 307, та склали протокол про наступне:  

Дата проведення голосування: 28.04.2017 року. 

Загальна кількість цінних паперів  103 552 000 штук акцій іменних простих. 

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

зареєструвалися  7  осіб, яким належить  99 611 800 штук голосуючих простих 

іменних акцій Товариства, що становить 100  відсотка від загальної кількості 

голосуючих акцій іменних простих. 

 

Питання винесене на голосування: 

 

Обрання членів наглядової ради (питання 11 порядку денного) 

З питання одинадцятого порядку денного: «Обрання членів наглядової ради», 

рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників 

голосуючих простих іменних акцій товариства . 

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного 

голосування. 



 

Для обрання повного складу наглядової ради товариства необхідно було з 

переліку кандидатів обрати 5 осіб. 

 

Підсумки кумулятивного голосування: 

 

Не брали участь у кумулятивному голосуванні - немає. 

За бюлетенями, визнаними недійсними голоси для кумулятивного 

 голосування - немає. 

 
Кандидат Кількість 

акцій 

представлених 

у бюлетенях 

Кількість 

бюлетенів 

Кількість голосів отриманих при  

кумулятивному  голосуванні 

Кандидат 1,  

представник акціонера  

Капелусь Тетяна Іванівна 

99 611 800 7 124 503 400  голосів,  

або  24,99772% тих хто бере участь у  

зборах 

Кандидат 2, 

 представник акціонера  

Балко Людмила Михайлівна 

99 611 800 7 124 503 400  голосів,  

або  24,99772% тих хто бере участь у  

зборах 

Кандидат 3,  

представник акціонера  

Гануля Ірина  Михайлівна 

99 611 800 7 124 503 400  голосів,  

або  24,99772% тих хто бере участь у  

зборах; 

Кандидат 4,  

представник акціонера  

Юрик  Юрій Зеновійович 

99 611 800 7 124 503 400  голосів,  

або  24,99772% тих хто бере участь у  

зборах; 

  Кандидат 5,  

   акціонер  

Самодіна Валентина    

Вікторівна  

99 611 800 7 45 400  голосів, або  0,00912 % тих хто 

бере  участь у  зборах.  

 

Прийняте рішення: 

 

До складу наглядової ради обрані: 

 

Кандидат 1, представник акціонера Капелусь Тетяна Іванівна 

Кандидат 2, представник акціонера  Балко Людмила Михайлівна 

Кандидат 3, представник акціонера  Гануля Ірина  Михайлівна 

Кандидат 4, представник акціонера  Юрик  Юрій Зеновійович 

Кандидат 5, акціонер Самодіна Валентина Вікторівна. 

 

 

 



   

 

Додаток: бюлетені для кумулятивного голосування з п’ятнадцятого питання порядку денного 

зборів  в кількості 7 (сім)  шт.  

 

 

Голова лічильної комісії                                 Колесницький О.А.  

 

Члени лічильної комісії                                                            Савич О.І. 

 

                                                                                                     Нижник О.М. 

 

                          Грицеляк В.М. 

                                                                                                    

                                                                                                      Бабій І.В. 

 

 

 


