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ПРОТОКОЛ № 46 

дистанційних річних загальних Зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРННОГО ТОВАРИСТВА 

 СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» 
(Ідентифікаційний код юридичної особи: 21265671,   

місцезнаходження: 03115, місто Київ,  

вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3) 

 

Київ                                                                                                         26  грудня 2022 р. 

 

 Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»  (далі - Товариство): 16 грудня 2022 року (надалі - Загальні 

збори).  

 

 Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного 

проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, 

затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із 

змінами, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 року 

№176 (надалі - Тимчасовий порядок).  
 

 Рішення про дистанційне проведення  річних  Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Товариства 

(Протокол № 08  від 11.11. 2022 р.).  

 

 Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 08 від 11.11.2022 року) було обрано (призначено):  

- Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, у 

складі однієї особи – Ткаченко Людмила Володимирівна (в якості  Голови реєстраційної комісії). 

- Лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів акціонерів у складі однієї особи: Голова лічильної 

комісії — Ткаченко Людмила Володимирівна. 

- Головою дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Фетісову Людмилу Василівну. 

- Секретарем дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Кравченко Юлію Богданівну. 

- Особу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій 

України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів - Голову Правління Товариства  Фетісову 

Людмилу Василівну. 

 

 Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування 

з питань порядку денного, форма і текст якого затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 09 
від 01.12.2022 року). 

 

 06 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на 

власному вебсайті Товариства за посиланням: https://arma.ua/about-company/, розділ «Особлива інформація 

емітента»  (дата початку голосування). 

 

 Інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, 

зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на власному вебсайті за посиланням 

https://arma.ua/about-company/ у розділі «Особлива інформація емітента» у визначені законодавством строки. 

 

 06 грудня 2022 року - дата початку голосування. 

 16 грудня 2022 року (виключно до 18:00 год.) - дата завершення голосування. 
 

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 12 

грудня 2022 року. 

  

 Статутний капітал Товариства складає 90 000 000 грн. Статутний капітал Товариства поділений на 90 000 

000 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн.  Акції Товариства у кількості 90 000 000 шт. 

належать акціонерам Товариства.  

 

Загальна  кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -

17 (сімнадцять) осіб, які разом володіють 90 000 000 шт. простих іменних акцій Товариства. 

 
 Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА 

https://arma.ua/about-company/
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КОМПАНІЯ «АРМА» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про 

обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає  89 881 685 штук. Відповідно до п.10 
Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 

89 881 685 голосів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», які 

належать 9 (дев’ятьом) акціонерам, та дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції 

Загальних зборів. 

 

За даними Реєстраційної комісії  для участі у Загальних зборах зареєструвались (подали бюлетені для 

участі) 9 (дев’ять) акціонерів, які є власниками голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у 

сукупності 89 881 685 голосуючих акцій (голосів), що складає 99,868539 % статутного капіталу Товариства та 100  

(сто) %  голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку. 

Кворум загальних зборів становить 100 (сто) % голосів. 

 
Перелік акціонерів, що зареєструвалися (подали бюлетені) для участі у Загальних зборах, наведений у 

Додатку Протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають 

участь у дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА  СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»  від 22.12.2022 р. 

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, крім пункту 

дев’ять порядку денного, яке приймається трьома чвертями голосів акціонерів, що зареєструвалися (подали 

бюлетені) для участі у Загальних зборах та мають голосуючі акції.  Голосування по питаннях порядку денного 

здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.  

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Перше питання Порядку денного. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 

2. Друге питання Порядку денного. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.  

3. Третє питання Порядку денного. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та його затвердження. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.  

4. Четверте питання Порядку денного. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. 

5. П’яте питання Порядку денного. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік. 

6. Шосте питання Порядку денного. Прийняття рішення про схвалення (надання подальшого схвалення) та 

затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення дистанційних Загальних 

зборів, як значного правочину. 

7. Сьоме питання Порядку денного. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання 

повноважень на укладання таких правочинів. 

8. Восьме питання Порядку денного. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора 

Товариства. 

9. Дев’яте питання Порядку денного. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій 

редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на 

підписання нової редакції Статуту Товариства. 

10. Десяте питання Порядку денного. Про зміну місцезнаходження Товариства. 

 

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

1. По Першому питанню порядку денного: Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Правління. 
 

Голосували: «за» - одностайно 9 (дев’ять) акціонерів, які в сукупності володіють 89 881 685 (вісімдесят дев’ять 

мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят п’ять) голосами, що становить 100 (сто)% голосів 

акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; «проти» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 

(нулем) голосів, що становить 0 (нуль) % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; 

«утримались» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 (нулем) голосів, що становить 0 (нуль)% 

голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах. 

 

Голосування з Першого питання Порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. 
Рішення Загальних зборів з Першого питання Порядку денного, винесеного на голосування, вважається 
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прийнятим.  Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 22.12. 2022 року. 

 

Відповідно до результатів голосування по Першому питанню Порядку денного Загальні збори 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2021 рік та визнати роботу Правління у 2021 році задовільною. 

 

 

2. По Другому питанню порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його 

затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 

 

Голосували: «за» - одностайно 9 (дев’ять) акціонерів, які в сукупності володіють 89 881 685 (вісімдесят дев’ять 

мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят п’ять) голосами, що становить 100 (сто)% голосів 

акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; «проти» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 

(нулем) голосів, що становить 0 (нуль) % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; 
«утримались» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 (нулем) голосів, що становить 0 (нуль)% 

голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах. 

 

Голосування з Другого питання Порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. 

Рішення Загальних зборів з Другого питання Порядку денного, винесеного на голосування, вважається 

прийнятим.  Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 22.12. 2022 року. 

 

Відповідно до результатів голосування по Другому питанню Порядку денного Загальні збори 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу Наглядової ради 

в 2021 році задовільною. 

 

 

3. По Третьому питанню порядку денного:  Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та його 

затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.  

 

Голосували: «за» - одностайно 9 (дев’ять) акціонерів, які в сукупності володіють 89 881 685 (вісімдесят дев’ять 

мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят п’ять) голосами, що становить 100 (сто)% голосів 

акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; «проти» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 

(нулем) голосів, що становить 0 (нуль) % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; 

«утримались» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 (нулем) голосів, що становить 0 (нуль)% 

голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах. 

 

Голосування з Третього питання Порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. 
Рішення Загальних зборів з Третього питання Порядку денного, винесеного на голосування, вважається 

прийнятим.  Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 22.12. 2022 року. 

 

Відповідно до результатів голосування по Третьому питанню Порядку денного Загальні збори 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та визнати роботу Ревізора в 2021 році 

задовільною. 

 

4. По Четвертому питанню порядку денного:  Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. 

 

Голосували: «за» - одностайно 9 (дев’ять) акціонерів, які в сукупності володіють 89 881 685 (вісімдесят дев’ять 

мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят п’ять) голосами, що становить 100 (сто)% голосів 
акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; «проти» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 

(нулем) голосів, що становить 0 (нуль) % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; 

«утримались» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 (нулем) голосів, що становить 0 (нуль)% 

голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах. 

 

Голосування з Четвертого питання Порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для 

голосування. Рішення Загальних зборів з Четвертого питання Порядку денного, винесеного на голосування, 

вважається прийнятим.  Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 22.12. 

2022 року. 

 

Відповідно до результатів голосування по Четвертому питанню Порядку денного Загальні збори 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. 
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5. По П’ятому питанню порядку денного:  Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік. 

 
Голосували: «за» - одностайно 9 (дев’ять) акціонерів, які в сукупності володіють 89 881 685 (вісімдесят дев’ять 

мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят п’ять) голосами, що становить 100 (сто)% голосів 

акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; «проти» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 

(нулем) голосів, що становить 0 (нуль) % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; 

«утримались» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 (нулем) голосів, що становить 0 (нуль)% 

голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах. 

 

Голосування з П’ятого питання Порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. 

Рішення Загальних зборів з П’ятого питання Порядку денного, винесеного на голосування, вважається 

прийнятим.  Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 22.12. 2022 року. 

 

Відповідно до результатів голосування по П’ятому питанню Порядку денного Загальні збори 

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збиток у 

розмірі 1 680 000,00 грн. (Один мільйон шістсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) за рахунок доходів 

майбутніх періодів. 

 

6. По Шостому питанню порядку денного: Прийняття рішення про схвалення (надання подальшого 

схвалення) та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення 

дистанційних Загальних зборів, як значного правочину. 

 

Голосували: «за» - одностайно 9 (дев’ять) акціонерів, які в сукупності володіють 89 881 685 (вісімдесят дев’ять 

мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят п’ять) голосами, що становить 100 (сто)% голосів 

акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; «проти» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 
(нулем) голосів, що становить 0 (нуль) % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; 

«утримались» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 (нулем) голосів, що становить 0 (нуль)% 

голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах. 

 

Голосування з Шостого питання Порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. 

Рішення Загальних зборів з Шостого питання Порядку денного, винесеного на голосування, вважається 

прийнятим.  Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 22.12. 2022 року. 

 

Відповідно до результатів голосування по Шостому питанню Порядку денного Загальні збори 

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до дати 

прийняття цього рішення, а саме: договору добровільного страхування фінансового ризику № 029-724-

009-01 від «29» вересня  2022 року, укладеного між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», в особі Голови Правління Фетісової Людмили Василівни, яка діє на 

підставі Статуту, та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д.ТРЕЙДІНГ", в особі 

Представника за довіреністю Марічева А.В., який діє на підставі довіреності №5/ДТРЕЙД/2022 від 

19.01.2022 року (надалі такий правочин – «Правочин»), як значного правочину з урахуванням того, що 

ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом Правочину, становить більше 25 (двадцяти 

п’яти) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 

рік. 

 

7. По Сьомому питанню порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та 

надання повноважень на укладання таких правочинів. 

 

Голосували: «за» - одностайно 9 (дев’ять) акціонерів, які в сукупності володіють 89 881 685 (вісімдесят дев’ять 

мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят п’ять) голосами, що становить 100 (сто)% голосів 

акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; «проти» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 

(нулем) голосів, що становить 0 (нуль) % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; 

«утримались» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 (нулем) голосів, що становить 0 (нуль)% 

голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах. 

 

Голосування з Сьомого питання Порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. 

Рішення Загальних зборів з Сьомого питання Порядку денного, винесеного на голосування, вважається 

прийнятим.  Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 22.12. 2022 року. 

 

Відповідно до результатів голосування по Сьомому питанню Порядку денного Загальні збори 

ВИРІШИЛИ: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які будуть вчинятися 
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(укладатися) Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в процесі 

звичайної господарської діяльності, зокрема, в межах страхової, інвестиційної та фінансової діяльності, 

включаючи, але не обмежуючись, господарськi договори; договори страхування та перестрахування; 

договори купівлi-продажу цiнних паперiв; договори з банками; фiнансовi договори (а саме: договори 

застави; поруки, гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту 

тощо), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету 

таких правочинів буде становити 25 (двадцять п’ять) і більше відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не 

повинна перевищувати 500 000 000,00 грн. (П'ятсот мiльйонiв гривень 00 копійок). Уповноважити Голову 

Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов’язки/на яку буде покладено виконання 

обов’язків Голови Правління, на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до 

повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд. 

 

8. По Восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 

Ревізора Товариства. 

 

Голосували: «за» - одностайно 9 (дев’ять) акціонерів, які в сукупності володіють 89 881 685 (вісімдесят дев’ять 

мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят п’ять) голосами, що становить 100 (сто)% голосів 

акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; «проти» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 

(нулем) голосів, що становить 0 (нуль) % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; 

«утримались» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 (нулем) голосів, що становить 0 (нуль)% 

голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах. 

 

Голосування з Восьмого питання Порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. 

Рішення Загальних зборів з Восьмого питання Порядку денного, винесеного на голосування, вважається 
прийнятим.  Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 22.12. 2022 року. 

 

Відповідно до результатів голосування по Восьмому питанню Порядку денного Загальні збори 

ВИРІШИЛИ:  Задовольнити заяву Ревізора Товариства Король Олени Віталіївни про дострокове 

припинення її повноважень з 23 грудня 2022 року та уповноважити Голову Правління Товариства 

Фетісову Людмилу Василівну достроково припинити дію цивільно-правового договору, що укладений з 

Ревізором. 

 

9. По Дев’ятому питанню порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 

його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка 

уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства. 

 
Голосували: «за» - одностайно 9 (дев’ять) акціонерів, які в сукупності володіють 89 881 685 (вісімдесят дев’ять 

мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят п’ять) голосами, що становить 100 (сто)% голосів 

акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; «проти» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 

(нулем) голосів, що становить 0 (нуль) % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; 

«утримались» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 (нулем) голосів, що становить 0 (нуль)% 

голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах. 

 

Голосування з Дев’ятого питання Порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. 

Рішення Загальних зборів з Дев’ятого питання Порядку денного, винесеного на голосування, вважається 

прийнятим.  Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 22.12. 2022 року. 

 

Відповідно до результатів голосування по Дев’ятому питанню Порядку денного Загальні збори 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову 

редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції. Визначити Голову Правління Товариства Фетісову 

Людмилу Василівну уповноваженою особою, від Загальних зборів акціонерів, на підписання  Статуту 

Товариства в новій редакції. Доручити та надати повноваження Голові Правління Товариства Фетісовій 

Людмилі Василівні або, за її дорученням третій особі, здійснити дії із внесення змін до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

10. По Десятому питанню порядку денного: Про зміну місцезнаходження Товариства. 

 

Голосували: «за» - одностайно 9 (дев’ять) акціонерів, які в сукупності володіють 89 881 685 (вісімдесят дев’ять 

мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят п’ять) голосами, що становить 100 (сто)% голосів 
акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; «проти» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 

(нулем) голосів, що становить 0 (нуль) % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; 



6 
 

«утримались» - 0 (нуль) акціонерів, які в сукупності володіють 0 (нулем) голосів, що становить 0 (нуль)% 

голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах. 

 

Голосування з Десятого питання Порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. 

Рішення Загальних зборів з Десятого питання Порядку денного, винесеного на голосування, вважається 

прийнятим.  Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 22.12. 2022 року. 

 

Відповідно до результатів голосування по Десятому питанню Порядку денного Загальні збори 

ВИРІШИЛИ: Змінити місцезнаходження Товариства та визначити новим місцезнаходженням Товариства 

наступну адресу: 03056, м. Київ, вул. Польова (Солом’янський р-н), будинок 24, літера Д. 

 

 

 

    

 Голова зборів                        ___________________________         Фетісова Людмила Василівна 

 

 

 

 

 

 Секретар зборів                    ___________________________          Кравченко Юлія Богданівна 

 

 

 

 

 

 Голова Правління                  ______________________________ Людмила Василівна Фетісова 

                                                                        М.П. 

 

 
 
 
Цей Протокол підписано кваліфікованими електронними підписами уповноважених осіб та  
засвідчено кваліфікованою електронною печаткою ПРАТ СК «АРМА» (в розумінні Закону України 
«Про електронні довірчі послуги»).  
Для перевірки достовірності підписів та печатки на цьому документі, скористайтесь цим 
посиланням https://czo.gov.ua/verify  
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