
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1 

на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Прикарпатська інвестиційна компанія «ПРІНКОМ» 

(Код ЄДРПОУ 20542223, далі - Товариство) 

м. Івано-Франківськ                                                                                                                            16.04.2021р. 

Тимчасова лічильна комісія в складі однієї особи: 

Голови тимчасової лічильної комісії –  Лютий Роман Васильович  

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «ПРІНКОМ» 

від 11.03.2021 року, складено даний протокол про наступне: 

Дата проведення голосування: 16.04.2021 р. 

Місце проведення голосування:  м. Івано-Франківськ,  вул. Василіянок, буд. 22,  3-й поверх, офіс 300. 

 

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (Три) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 

89006670 (вісімдесят дев’ять мільйонів шість тисяч шістсот сімдесят) штук простих іменних 

голосуючих акцій Товариства, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів 

акціонерів).  

 

Винесене на голосування питання №1 порядку денного  «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів 

Товариства». 

 

Проект рішення: 

Обрати Лічильну комісію у складі  однієї особи: Голови  лічильної комісії - Лютого Романа Васильовича.  

  

 Голосування проводилось з використанням бюлетеня №1 для голосування. 

Підсумки голосування: 
«ЗА» - 89006670 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0  голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними -  0  голосів. 

 

Прийняте рішення: 

Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи: Голови лічильної комісії - Лютого Романа Васильовича. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2 

на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Прикарпатська інвестиційна компанія «ПРІНКОМ» 

(Код ЄДРПОУ 20542223, далі - Товариство) 

м. Івано-Франківськ                                                                                                                            16.04.2021р. 

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  

 16.04.2021 р. 

 

Склад лічильної комісії: 

Голова лічильної комісії – Лютий Роман Васильович. 

 

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (Три) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 

89006670 (вісімдесят дев’ять мільйонів шість тисяч шістсот сімдесят) штук простих іменних 

голосуючих акцій Товариства, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів 

акціонерів).  

 

Винесене на голосування питання №2 порядку денного «Звіт директора про результати фінансово- 

господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

директора Товариства». 

 

Проект рішення: 

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити, та 

прийняти його до уваги.  

 

 Голосування проводилось з використанням бюлетеня №2 для голосування. 

Підсумки голосування: 
«ЗА» - 89006670 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0  голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними -  0  голосів. 

 

Прийняте рішення: 

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити, та 

прийняти його до уваги.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 3 

на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Прикарпатська інвестиційна компанія «ПРІНКОМ» 

(Код ЄДРПОУ 20542223, далі - Товариство) 

м. Івано-Франківськ                                                                                                                            16.04.2021р. 

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  

 16.04.2021 р. 

 

Склад лічильної комісії: 

Голова лічильної комісії – Лютий Роман Васильович. 

 

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (Три) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 

89006670 (вісімдесят дев’ять мільйонів шість тисяч шістсот сімдесят) штук простих іменних 

голосуючих акцій Товариства, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів 

акціонерів).  

 

Винесене на голосування питання №3 порядку денного «Звіт Наглядової ради за 2020 рік.  Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства». 

Проект рішення: 

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020 рік затвердити, та прийняти його до 

уваги.  

 

 Голосування проводилось з використанням бюлетеня №3 для голосування. 

Підсумки голосування: 
«ЗА» - 89006670 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0  голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними -  0  голосів. 

 

Прийняте рішення: 

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020 рік затвердити, та прийняти його до 

уваги.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 4 

на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Прикарпатська інвестиційна компанія «ПРІНКОМ» 

(Код ЄДРПОУ 20542223, далі - Товариство) 

м. Івано-Франківськ                                                                                                                            16.04.2021р. 

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  

 16.04.2021 р. 

 

Склад лічильної комісії: 

Голова лічильної комісії – Лютий Роман Васильович. 

 

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (Три) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 

89006670 (вісімдесят дев’ять мільйонів шість тисяч шістсот сімдесят) штук простих іменних 

голосуючих акцій Товариства, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів 

акціонерів).  

 

Винесене на голосування питання №4 порядку денного «Затвердження звіту та висновків Ревізора 

Товариства  за 2020 рік». 

Проект рішення: 

Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 р. затвердити, та прийняти його до уваги. 

 

 Голосування проводилось з використанням бюлетеня №4 для голосування. 

Підсумки голосування: 
«ЗА» - 89006670 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0  голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними -  0  голосів. 

 

Прийняте рішення: 

Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 р. затвердити, та прийняти його до уваги. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 5 

на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Прикарпатська інвестиційна компанія «ПРІНКОМ» 

(Код ЄДРПОУ 20542223, далі - Товариство) 

м. Івано-Франківськ                                                                                                                            16.04.2021р. 

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  

 16.04.2021 р. 

 

Склад лічильної комісії: 

Голова лічильної комісії – Лютий Роман Васильович. 

 

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (Три) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 

89006670 (вісімдесят дев’ять мільйонів шість тисяч шістсот сімдесят) штук простих іменних 

голосуючих акцій Товариства, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів 

акціонерів).  

 

Винесене на голосування питання №5 порядку денного «Затвердження балансу та річного звіту 

Товариства за 2020 р.». 

 

Проект рішення: 

Річний звіт та баланс Товариства за 2020 р. затвердити. 

 

 Голосування проводилось з використанням бюлетеня №5 для голосування. 

Підсумки голосування: 
«ЗА» - 89006670 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0  голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними -  0  голосів. 

 

Прийняте рішення: 

Річний звіт та баланс Товариства за 2020 р. затвердити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 6 

на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Прикарпатська інвестиційна компанія «ПРІНКОМ» 

(Код ЄДРПОУ 20542223, далі - Товариство) 

м. Івано-Франківськ                                                                                                                            16.04.2021р. 

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  

 16.04.2021 р. 

 

Склад лічильної комісії: 

Голова лічильної комісії – Лютий Роман Васильович. 

 

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (Три) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 

89006670 (вісімдесят дев’ять мільйонів шість тисяч шістсот сімдесят) штук простих іменних 

голосуючих акцій Товариства, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів 

акціонерів).  

 

Винесене на голосування питання №6 порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 

2020 рік». 

 

Проект рішення: 

Чистий прибуток Товариства в сумі 297 000 грн розподілити наступним чином: на поповнення  резервного 

фонду Товариства  направити 15 000 грн, решту суми - 282 000 грн  залишити нерозподіленими. 

 

 Голосування проводилось з використанням бюлетеня №6 для голосування. 

Підсумки голосування: 
«ЗА» - 89006670 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0  голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними -  0  голосів. 

 

Прийняте рішення: 

Чистий прибуток Товариства в сумі 297 000 грн розподілити наступним чином: на поповнення  резервного 

фонду Товариства  направити 15 000 грн, решту суми - 282 000 грн  залишити нерозподіленими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 7 

на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Прикарпатська інвестиційна компанія «ПРІНКОМ» 

(Код ЄДРПОУ 20542223, далі - Товариство) 

м. Івано-Франківськ                                                                                                                            16.04.2021р. 

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  

 16.04.2021 р. 

 

Склад лічильної комісії: 

Голова лічильної комісії – Лютий Роман Васильович. 

 

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (Три) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 

89006670 (вісімдесят дев’ять мільйонів шість тисяч шістсот сімдесят) штук простих іменних 

голосуючих акцій Товариства, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів 

акціонерів).  

 

Винесене на голосування питання №7 порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства». 

 

Проект рішення: 

 Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства. 

 

 Голосування проводилось з використанням бюлетеня №7 для голосування. 

Підсумки голосування: 
«ЗА» - 89006670 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0  голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними -  0  голосів. 

 

Прийняте рішення: 

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 8 

на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Прикарпатська інвестиційна компанія «ПРІНКОМ» 

(Код ЄДРПОУ 20542223, далі - Товариство) 

м. Івано-Франківськ                                                                                                                            16.04.2021р. 

 

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  

 16.04.2021 р. 

 

Склад лічильної комісії: 

Голова лічильної комісії – Лютий Роман Васильович. 

 

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (Три) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 

89006670 (вісімдесят дев’ять мільйонів шість тисяч шістсот сімдесят) штук простих іменних 

голосуючих акцій Товариства, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів 

акціонерів).  

 

Винесене на голосування питання №8 порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства». 

 

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних 

акцій. 

Загальна кількість членів  Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного 

голосування – 3 . 

Кількість голосів для кумулятивного голосування – 267020010. 

 

Підсумки кумулятивного голосування: 

№ з/п 

 

Кандидати у члени Наглядової ради Товариства 
Кількість голосів,  яку віддав акціонер 

(представник  акціонера) за кожного 

кандидата  

1 Бобришова Мирослава Іванівна 89006670 

2 Юр’як Віталій Дмитрович 89006670 

3 Фіщук Роман Миколайович  89006670 

«Не брали участі у голосуванні» - 0 голосів акціонерів (0%); 

«Визнано недійсними» - 0 голосів акціонерів (0%).  
 

Прийняте рішення: До Наглядової ради Товариства в складі 3 осіб на три роки обрано: Бобришова 

Мирослава Іванівна, Юр’як Віталій Дмитрович, Фіщук Роман Миколайович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 9 

на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Прикарпатська інвестиційна компанія «ПРІНКОМ» 

(Код ЄДРПОУ 20542223, далі - Товариство) 

м. Івано-Франківськ                                                                                                                            16.04.2021р. 

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  

 16.04.2021 р. 

 

Склад лічильної комісії: 

Голова лічильної комісії – Лютий Роман Васильович. 

 

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (Три) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 

89006670 (вісімдесят дев’ять мільйонів шість тисяч шістсот сімдесят) штук простих іменних 

голосуючих акцій Товариства, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів 

акціонерів).  

 

Винесене на голосування питання №9 порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення». 

 

Проект рішення: 

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, гранична сукупна вартість яких, 

не повинна перевищувати 5 000 000 грн., що вчинятимуться Товариством у ході його поточної 

господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а 

саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі 

або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження 

оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки 

(гарантії), застави та інших правочинів.    

 

 Голосування проводилось з використанням бюлетеня №9 для голосування. 

Підсумки голосування: 
«ЗА» - 89006670 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0  голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними -  0  голосів. 

 

Прийняте рішення: 

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, гранична сукупна вартість яких, 

не повинна перевищувати 5 000 000 грн., що вчинятимуться Товариством у ході його поточної 

господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а 

саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі 

або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження 

оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки 

(гарантії), застави та інших правочинів.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


