a

пPoтoкoл
пpo пiдсyП'к}rгoлoсyвaння нa piчHиx зaгaлЬниx збopax aкцioнepiв
пyблi ннoгo aкцioнepнoгo тoвapиствa
,.П p и нo p }|o ]иo pс Ь кe п iдп p иe i'стBo ..Кoл ьo p м eт'.
дaлi. пAт кПП КoлЬopil'eтDaбo ТoвapиcтBo

.QaтaпpoBeдeHHягoЛoсyвaнHЯ.24 квiтня2019 p.
Лiчильнa кoмiсiя oбpaнa зaгaлЬHИMизбopaми aкцioнepiвB склaдi: Бypлaкa Teтянa AнaтoлiТвнa,
Myзикa CepгiЙ oлeксaндpoвиЧ, Aбpaзyмoвa Haтaлiя oлeксaндpiвнa встaHoвИлaтaкi пiдсyмки
гoлoсyвaHЬз сЬoмoгoпИтaHHяпopядКyteHHoгoзбopiв:
Питaння 7, винeceнe нa гoлoсyвaння: Poзгляд звiтy нaглядoвoi paди Toвapиствa зa 2018 p.
Пpийняття piшeння зa нacлiдкaПnиpoзглядy звiтy нaглядoвoТpaди.
Пpoeктpiшeння7:
paди ТoвapистBaзa 2018 p.
3aтвepдитизвiт HaглядoBoT
Пiд
КИ ГoЛoCVвaHHя:
зa
пpoти
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пPoтoкoл
пpo пiдcy]vlкигoлoсyвaння Ha piчниx зaгaлЬниx збopax aкцioнepiв
пyблiннoгoaкцioнepнoгoтoвapиствa
.'П нopttoMopсЬкe
п iдп pиeмстBo ..Кoл ьopП'eт',
ри
дaлi. пAт <ПП КoлЬopП'eтDaбo Toвapиствo

:

24 квiтня2019 p
laтa пpoвeдeHHягoлoсyBaHHя:
Лiчильнa кoмiсiя oбpaнa зaгaлЬHИMизбopaми aкцioнepiвв склaдi: Бypлaкa Тeтянa Анaтoлilвнa,
Myзикa CepгiЙ oлeксaндpoBИЧ,Абpaзyмoвa Haтaлiя oлeксaндpiвнa встaHoBИлaтaкi пiдсyмки
гoЛoсyвaнЬз вoсЬMoГoпИтaHHЯпopядКyдeHHoгoзбopiв:
Питaння 8, винeсeнe нa гoлoсyвaння: Poзгляд звiтy тa виснoвкiв peвiзiйнoT кoмiсiT
Тoвapиствa зa 2018 p. Пpийняття piшeння зa нaслiдкaми poзглядy звiтy тa виснoвкiв
peвiзiйнoi кoмiсiТ.
Пpoeктpiшeння8:
3aтвepдитизвiт тa висHoвкиpeвiзiЙнoТ
кoмiсiТТoвapистBaзa 2018 p
Гli M K и
зa
пpoтИ

aHHя:
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% гoлoсiвyЧaсHикiв
збopiв

гoлoсlв

% гoлoсiвyЧaсHИкiв
збopiв
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кiлькiстьгoлoсiвaкцioнepiвзa
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i3aтвepАуfiИ звiт тa виснoBки peвiзiйнoТкoмiсiТТoвapиcтвa зa 2018 p
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пPoToкoл
пpo пiдcy]tltкигoлoсyвaння нa piчниx зaгaлЬниx збopax aкцioнepiв
пyбл i ннoгo aкцioнepHoгoтoвapиcтвa
.'П pи нopнoilnopсЬкeп iдп pиeмcтвo,.
Кoл ьopllteт.,
КoлЬopП'eтDaбo Toвapиствo
дaлi. пAт <<ПП

гoлoсyвaнHя:
24 квiтня2019 p.
,QaтaпpoвelцeHня
Лiчильнa кoмiсiя oбpaнa зaгaлЬHИMИ
збopaми aкцioнepiвв сшaдi: Бypлaкa Тeтянa AнaтoлiTвнa,
Myзикa CepгiЙ oлeксaндpoBиЧ,Абpaзyмoвa Haтaлiя oлeксaндpiвнa встaHoвИлaтaкi пiдсyмки
гoлoсyвaHЬ3 дeв,ятoгoпИтaHHяпopяtКyfqeнHoгo
збopiв:
Питaння 9, винeceнe нa гoлoсyвaння:. Зaтвepджeння piннoгo звiтy Toвapиcтвa за 2018 p
Пpийняття piшeння пpo пoкpv|ттязбиткiв Toвapиствa 3a 2018 p.

Пpoeп piшeння9 :
3aтвepдитиpiнниЙзвiт ToвapИстBaзa2018 p. 3aтвepдитиpiшeнHяпpo пoгaшeHнязбиткiвзa 20,t8p.
зa paxyHoкпpибyткyмaЙбyгнixпepioдiв.
MкИ гoлoсVвaHHя:

зa
пpoти
vтpиMaвся
кiлькiстьгoлoсiвaкцioнepiв,якi нe
бpaли VчaстiV гoлoсvвaннi
кiлькiстьгoлoсiвaкцioнepiвзa
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% гoлoсiBУчaснИкiвзбop в
% гoлoсiв VчaсHИкiвзбop

% гoлoсiвVЧaсHИкiв
збop B
% гoлoсiByЧaсHИкiв
збopiв

гoлoсiв

% гoлoсiByЧaсHИкiв
збopiв

бюлeтeняMи, BИзHaHИMИ

нeдiЙсними

Пpийнятe piшeння: 3aтвepдити piнний звiт Тoвapиcтвa зa 2018 p. 3aтвepдити piшeння пpo
пoгaшeн
в зa 2018p. зa paxyнoкпpибyткyмaЙбyтнixпepioдiв.
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пPoтoкoл
пpo пiдсytvlкигoлocyвaння нa piч}|иxзaгaлЬниx збopax aкцioнepiв
пyбЛiчHoгoaкцioHepнoгoтoвapиствa
,,П p и нopHoMopсЬкe iдп p
п
иeпЛствo,.
Кoл ьo pпieт.'
КoлЬopмeтD aбo Toвapиствo
дaлi. пAт <<ПП

24 квiтня2019 p.
.QaтaпpoвeдeнHягoлoсyBaHHя:
Лiчильнa кoмiсiя oбpaнa зaгaлЬHИMИ
збopaмИ aкцioнepiвв склaдi: Бypлaкa Teтянa AнaтoлiTвнa,
Myзикa CepгiЙ oлeксaнДpoBиЧ'Абpaзyмoвa Haтaлiя oлeксaндpiвнa BсТaHoвИлaтaкi пiдсyмки
гoлoсyвaнЬз дeсятoгoпИтaHHяпopяtКyдeHHoгoзбopiв:
Питaння 10, Bинeceнe на гoлocyвaHня: Poзгляд виснoвкiв зoвнiшнЬoгo aуДuтУ тa
зaтвepджeння зaxoдiв зa peзyлЬтaтaми йoгo poзглядy.
Пpoeкгpiшeння,10:
BиснoвкизoвнiшньoгoayдИтyщoдo пpoвeдeHHяaУД|АтopськoТ
пepевipкиpiннoТфiнaнсoвoTзвiтнoстi
Toвapиствaзa 2018 p' пpиЙнятИдo УBaг.л'
3атвepдитИзaХoдИ3a peзyльтaтaмиТx poзглядy
пi
И ГoЛoсvBaHHя:
зa
пpoтИ
vтpИмaвся
кiлькiстьгoлoсiвaкцioнepiв,
якi нe
бpaли VчaстiV гoлoсvвaннi
кiлькiстьгoлoсiвaкцioнepiвзa
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% гo л o сiB Vч aсH Ик iвз бop iв
% гo л o сiB VЧaсH Ик iвз бop iв

% гoлoсiByЧaсHИкiв
збopiв
% гoлoсiвyЧaсHикiвзбopiв

Пpийнятe piшeння:
BиснoBки зoвнiшнЬoгo аyдитy щoдo пpoвeдeння ayдитopсЬкol
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пPoтoкoл
пpo пiдcyrЙкигoлoсyвaHHяHa p.чHиxзaгaлЬHиxзбopax aкцioHepiB
пyблiннoгo aкцioнepнoгoтoBapиствa
.'ПpинopнoмopcЬкeп iдпpиeмствo ..КoльopM
eт,'
дaлi. пAт кПП КoлЬopмeтDa6o ToвapистBo
24 квiтня2019 p.
flaтa пpoвeдeHHягoлoсyвaHHя:
Лiчильнa кoмiсiя oбpaнa зaгaлЬHИMИ
збopaми aкцioнepiвв склaдi: Бypлaкa Тeтянa АнaтoлiTвнa,
Myзикa CepгiЙ oлeксaн.qpoвИЧ,
Aбpaзyмoвa Haтaлiя oлeксaндpiвнa BстaHoвилaтaкi пiдсyмки
гoлoсyвaнЬз oдИHaдЦятoгo
пИтaHHяпopядкyДeHHoгoзбopiв:
Питaння 11, винeceнe Ha гoлoсyваHня: Пpийняття piшeння пpo пoпepeднe сxвaлeнHя
знaчHиx пpaвoчинiв, якi tt'oжyтЬ вчинятися Тoвapиствoм пpoтягotvlpoкy 3 дaти пpийняття
piшeння,iз зaзнaчeння1\'
xapaктepy пpaвoчинiв тa iХ гpaничHoTcyкyпнoTвapтoстi
П p o e п p i ш e н н я1 1 :
..ПoпepeдHЬoсXвaлИтИyКлaдeHHяToвapиствoMзHaчHИXпpaвoЧИHiв(пpaвoчИHИ,якiбyдyть
пoв'язaнiз гoспolцapсЬКoЮ
дiяльнiстюТoвapиствaзгiднoiз стaтyтoM;HaдaнняфiнaнсoвoT
дoпoмoгИ'
пoзИк,зaстaв(iпoтeки),
пopyКИ,гapaнтiЙ'B тoмy числiзa тpeтixoсiб;oтpИMaHНя
фiнaнсoвoi'
ТoвapиствoмпpoтягoMнe бiльшeяК oДHoгopoкy3 дaтИ
дoпoМoгиaбo пoзик),щo BЧИHятИMyтЬся
пpиЙняття
вapтtстьмaЙнaaбo пoслyг,щo с пpeдMeтoмКoЖHoгo
ЦЬoгopiшeння,зa яКиMИpИHКoвa
тaКoгoпpaвoЧИHy,
пepeвИщyс25 вiдсoткiв,aлe MeHЦJa
нiж50 вiдсoткiвaбo стaнoвИтЬ50 i бiльшe
вiдсoткiввapтoстiaпивiв Toвapиствa3a tal|/1|vl|А
piннoТфiнaнсoвol.звiтoстi
oстaHHЬoТ
Тoвapиствa.
CyкyпнaвapтiстьпpaвoЧИHiв
нe пoвИHHa
пepeвИщyBaтИ
20 млн.гpн.
HaдaтипoBHoBaжeHHя
гeнepaлЬHoMy
дИpeкгopyToвapиcтвaПoпoвськoмyB.l. npoтягoMoдHoгopoКy
з .цaтипpoвeдeHHя
збopiв,пpиЙмaтиpiшeннящoДo BчИHeHня
ЦИxзaгaлЬНИx
пoпepeдHЬo
сХвaлeНИx
визнaЧaтИТx yмoви,здiЙснюBaт|А
вiд rмeнiToвapиствaвсi нeoбxiднiдiT
ЦИMИзбopaми пpaвoЧИHiв,
зHaчHИХпpaвoЧИHiв,
якi пoпepeдHЬoсXвaлeнiцими збopaми,зa yMoBИoтpИMaHHя
щoдo BЧИHOHHя
пoпepеДHЬoгo
paди Ha вЧИHeHHя
тaКoгoпpaBoЧИHy
дoзвoлyHaглядoвoT
пi
KИ
зa
пpoтИ
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yтpИMaвся

кiлькiстьгoлoсiвaкцioнepiв,якi нe
бpaлиyнaстiv гoлoсУвaннi
кiлькiстьгoлoсiвaкцioнepiвзa

гoлoсiв /с-аo/oгoлociвvчaсникiвзбooiв
гoлoс B
7o гoлoс B y Ч a с H И к i вз б o p i в
0/oгoлoс B yч aсH Ик iвз бop iв
в
гoлoсiв
% гoлoсiвyЧaсHИкiв
збopiв
гoлoс|в

бюлeтeняMИ, вИзHaHИMИ

% гoлoсiByЧaсHИкiв
збopiв

нeдiЙсними

Пpийнятepiшeння: ПoпepeднЬo сxвaлити yклaдeння Тoвapиcтвoм знaчHиx пpaвoчинiв
(пpaвoнини,якi 6yдyть пoв'язaнi з гoспoдаpсЬкoюдiяльнiстlо Тoвapиствa згiднo iз стaтyтoм;
HaдaHняфiнaнсoвoTдoпoмoги'пoзик' зacтaв (iпoтeки),пopyки, гapaнтiй,в тoмy числi зa
тpeтix oсiб; oтpимaння фiнaнсoвoТдoпoмoги a6o пoзик),щo вчиHятимyтЬсяToваpистBol\,l
пpoтягoм нe бiльшe як oд}|oгopoкy з дaти пpийняття цЬoгo piшeння' зa Якиlv|иpиHкoвa
вapтicть мaйнa aбo пoслyг' щo с пpeдilлeтoмкoжHoгoтaкoгo пpaвoчиHy' пepeвищyе 25
вiдcoткiв' aлe ПЛeншaнiж 50 вiдсoткiв aбo стaнoвить 50 i 6iльшe вiдсoткi3 ваpтoстi aктивiв
Toвapиствa зa дани]uи oстaннЬoТpivнoТфiнaнсoвoi звiтoстi Тoваpиcтвa. cyкyпнa вapтiсть
п p a в o ч и н i вн e п o в и н н a п e p e в и щ y в a т и 2 0 м л н . г p н .
Haдaти пoвнoвaжeння гeнepaлЬHo]иyдиpeктopy Toвapиствa Пoпoвськoмy B.l. пpoтягoм
oднoгo poкy з дaти.пpoвeдeння циx зaгaлЬниx збopiв, пpиймaти piшeння щoдo вчинeHHя

Тoвa

нi дi.i щoдo вчинeння знaчниx пpaвoнинiв, якi пoпepeднЬo сxвaлeнi
oтpимaнHя пoпepeднЬoгo дoзвoлy Haглядoвoi paди Ha BчиHeHHя
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