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Додаток №1  
до Протоколу річних Загальних Зборів акціонерів  

ПАТ «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ» №25 від «20» квітня 2015 року 

ПРОТОКОЛ № 2 

Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів 
для участі у річних Загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ»  
(надалі - «Товариство») 

 
м. Київ          «20» квітня 2015 р. 

Реєстрацію акціонерів проводить Реєстраційна комісія, обрана згідно з рішенням Наглядової ради 
(Протокол № 61 від 03 березня 2014 року) у складі: Кондра Ю.М., Кияниця В.М., Смирнов М.Д. 

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів, які прибули на річні Загальні збори акціонерів 
(надалі – Збори) ПАТ «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ» (надалі – Товариство), що призначені на 
20 квітня 2015р. з початком на 12:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 42, в 
приміщенні дзеркального цеху, 1 поверх.  

Реєстрацію розпочато: 11:00 год.  

Реєстрацію закінчено: 11:45 год. 

Реєстрація акціонерів здійснювалася на підставі Переліку акціонерів, складеного депозитарієм 
Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», (ідентифікаційний 
код юридичної особи 30370711, код МДО 100024, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній 
Вал, буд. 17/8)., станом на 24 годину 14.04.2015 року. 

Згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства станом на  
24 годину 14 квітня 2015 р.: 

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах, складає 1 105 (одна тисяча сто п’ять) осіб; 
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право голосу у 
Зборах, складає 9 (дев’ять) осіб. 
Кількість голосуючих акцій у власності акціонерів становить 2 059 168 (два мільйони 
п’ятдесят дев’ять тисяч сто шістдесят вісім) штук простих іменних акцій. 

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться в очній формі. 

На момент проведення Зборів статутний капітал Товариства складає 2 168 754,00 (два мільйони сто 
шістдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят чотири) гривні, який поділений на 2 065 480 (два мільйони 
шістдесят п’ять тисяч чотириста вісімдесят) штук простих іменних акцій. 

Кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства: 14 (чотирнадцять) штук бюлетенів. 

Результати реєстрації: 
АКЦІОНЕРИ (їх представники), що зареєструвалися для участі у Зборах:  

1. Юридичні особи: 
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- 2 (два) акціонери, які в сукупності володіють 2053397 (два мільйони п’ятдесят три 
тисячі триста дев’яносто сім) штук голосуючих акцій - юридичні особи: ПрАТ «Голден 
Гейт Бізнес» (ЄДРПОУ 21568727) в особі представника Каменецької О.М., яка діє на 
підставі протоколу №15/04/2015-1 від 15.04.2015 р. та довіреності від 17.04.2015 р., що 
володіє 142 986 (сто сорок дві тисячі дев’ятсот вісімдесят шість) акціями (голосами) 
Товариства що становить 6,9227 % від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «ЗАВОД 
СКЛОВИРОБІВ», юридична особа ПрАТ «Компанія «Асоціація Україна» (ЄДРПОУ 
24085320) в особі В.о. директора Буднік Л.Ф, яка діє на підставі Статуту та Протоколу 
Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Асоціація Україна» № 15/04/2015-1 від 15.04.2015 р., що 
володіє 1 910 411 (один мільйон дев’ятсот десять тисяч чотириста одинадцять) акціями 
(голосами) Товариства що становить 92,4924 % від загальної кількості голосів акціонерів 
ПАТ «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ»; 

Акціонери, що не мають право на голосування на Зборах як такі, що не виконали вимоги Закону 
України «Про депозитарну систему України» -  відсутні. 

Необхідна для кворуму кількість голосуючих акцій (50%+1 акція): 1 032 741 штук простих іменних 
акцій. 

Кількість акцій зареєстрованих акціонерів (їх представників), що мають право на голосування на 
Зборах, надає їм право прийняття рішень по всіх питаннях Порядку денного Зборів становить 
2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) штук. Збори є такими, що 
мають кворум (99,4150%). 

На підставі протоколу реєстрації акціонерів Збори визнані правомочними. 
Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано. 

Додатки: 

1. Перелік акціонерів, складений депозитарієм ПАТ «НДУ». 

2. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах . 

3. Протокол № 15/04/2015-1 від 15.04.2015 р. ПрАТ «Голден Гейт Бізнес». 

4. Довіреність, видана ПрАТ «Голден Гейт Бізнес» (ЄДРПОУ 21568727) від 17.04.2015 р. 

5. Протокол № 15/04/2015-1 від 15.04.2015 р. ПрАТ «Компанія «Асоціація України». 

Голова Реєстраційної комісії _____________________________________ Кондра Ю.М. 

Секретар Реєстраційної комісії _________________________________________ Смирнов М.Д. 

Член Реєстраційної комісії ______________________________________ Кияниця В.М. 


