ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування з питання дев’ятого порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД",
які проводяться 11 квітня 2017 року
Сумська обл., Сумський р-н, с. Стецьківка

11 квітня 2017 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" (надалі - Товариство): 11
квітня 2017 року.
Місце проведення: Україна, Сумська область, Сумський р-н, с. Стецьківка, вул. Ювілейна, 1, каб.
№1.
Результати голосування:
№
п/п

ПІБ кандидата

1

Тесленко Надія Вікторівна, 1954 року народження, освіта: середньо технічна, Сумський сільськогосподарський технікум, 1984 рік закінчення,
"Планування сільського виробництва" - технік - плановик; місце роботи –
Основне - ПрАТ "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД", бухгалтер 1
категорії; загальний стаж роботи - 44 роки; інформація про стаж роботи
протягом останніх п’яти років: ПАТ "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ
ЗАВОД" - бухгалтер 1 категорії, ПрАТ "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВЙ
ЗАВОД" - бухгалтер 1 категорії, голова ревізійної комісії емітента,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона
обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; володіє
566 штуками простих iменних акцiй Товариства (0,255186% вiд загальної
кiлькостi акцiй емітента). Пропозиція щодо даного кандидата внесена
акціонером – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ХЛIБОДАР". Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Кандидатом
надано письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії
Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені
відомості.
Шапаренко Наталія Миколаївна, 1959 року народження, освіта: повна
вища, Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту ім.
Докучаєва, 1990 рік закінчення, "Зоотехнія" - зооінженер; місце роботи –
Основне - ПрАТ "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД", майстер цеху
сушки зерна; загальний стаж роботи - 36 роки; інформація про стаж роботи
протягом останніх п’яти років: «Сумський комбікормовий завод»- майстер
цеху сушки зерна, ПрАТ "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВЙ ЗАВОД" майстер цеху сушки зерна, секретар ревізійної комісії емітента ; непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні
посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; володіє 507 штуками
простих iменних акцiй Товариства (0,228585% вiд загальної кiлькостi акцiй
емітента). Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером –
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛIБОДАР".
Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Кандидатом надано
письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії Товариства. У
зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості.
Драновська Ольга Василівна, 1964 року народження, освіта: середньо технічна, Сумське медичне училище, 1987 рік закінчення, "Фельдшер
лаборант" - фельдшер - лаборант; місце роботи – Основне - ПрАТ
"СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД", лаборант хімічного аналізу;
загальний стаж роботи - 33 роки; інформація про стаж роботи протягом
останніх п’яти років: ПАТ "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" лаборант хімічного аналізу,
ПрАТ "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВЙ
ЗАВОД" - член ревізійної комісії емітента; лаборант хімічного аналізу, член
ревізійної комісії емітента; непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною
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Кількість голосів,
отриманих кожним
кандидатом у члени
органу акціонерного
товариства
177304 голосів

177304 голосів

177304 голосів
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діяльністю відсутня; володіє 58 штуками простих iменних акцiй Товариства
(0,026149% вiд загальної кiлькостi акцiй емітента). Пропозиція щодо даного
кандидата внесена акціонером – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛIБОДАР". Кандидат не є афілійованою особою
Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом
ревізійної комісії Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні
всі вищезазначені відомості.
Надано бюлетенів – 2.
Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Голова Лічильної комісії

Островерх Тетяна Олександрівна

Члени Лічильної комісії:

Кувшинова Ольга Григорівна
Толстокор Микола Гурійович
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