ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВОБЛЕНЕРГО»
Місце проведення Загальних зборів - Україна, 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд.
2Б, актова зала, каб.№12
Дата проведення Загальних зборів – 30 травня 2017 року.
Час початку реєстрації
0900 година.
Час закінчення реєстрації 0945 година.
Час початку зборів
1000 година.
На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах
акціонерного товариства, кількість власників у переліку акціонерів станом на 24 травня 2017 року складає
10 460 осіб, які володіють 1 024 234 003 акціями, сукупна кількість простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі - ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» або Товариство)
становить 1 040 875 600 (один мільярд сорок мільйонів вісімсот сімдесят п’ять тисяч шістсот), що складає
100% статутного капіталу. Статутний капітал Товариства складає 52 043 780 (п’ятдесят два мільйони сорок
три тисячі сімсот вісімдесят) гривень.
Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Загальні збори) розпочав
член Наглядової ради Соловйов Ю.Ю., який після привітання акціонерів та представників акціонерів,
доповів про те, що Загальні збори були скликані та будуть проводитись у відповідності до Закону «Про
акціонерні товариства» (далі – Закон).
Згідно із Законом та діючим Статутом Товариства, на засіданні Наглядової ради ПАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» (протокол від 06.04.17 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються
скликання та проведення сьогоднішніх зборів:
прийнято рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) та
прийнято рішення про дату їх проведення;
затверджено проект порядку денного Загальних зборів;
визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення
Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про обрання
реєстраційної комісії, голови та секретаря Загальних зборів;
затверджено перелік матеріалів, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, призначено особу,
відповідальну за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного Загальних зборів;
затверджено повідомлення про проведення Загальних зборів.
Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок
денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів, яким надсилатиметься
письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 07.04.2017 р., у
письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію
у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 68 від 10.04.2017 р. та №93 від
19.05.2017р., що є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
розмістило інформацію про проведення позачергових Загальних зборів на власній веб-сторінці Товариства в
мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
На засіданні Наглядової ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (протокол від 12 травня 2017р.), згідно із
Законом України «Про акціонерні товариства» були затверджені форма та текст бюлетенів для голосування з
усіх питань порядку денного Загальних зборів.
На засіданні Наглядової ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (протокол від 06.04.17 р.) було вирішено
обрати реєстраційну комісію Загальних зборів, які оголошені на 30.05.2017 р. у складі: Коненко Олени
Степанівни, Степаненко Олени Миколаївни, Ніколаєвої Кароліни Вікторівни, Бабенко Інни Сергіївни,
Васильєвої Ольги Олександрівни, Шевчук Ірини Дмитрівни.
За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 30.05.2017 р.) головою реєстраційної комісії було
обрано Шевчук Ірину Дмитрівну, якій було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів
та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в позачергових Загальних зборах.
Голова реєстраційної комісії Шевчук І.Д. зачитала протокол №2 від 30.05.2017 р. засідання
реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів за підсумками реєстрації акціонерів та їх
уповноважених представників, які приймають участь у позачергових Загальних зборах акціонерів
Товариства.
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Зокрема повідомлено, що реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 30.05.2017 року з 09 годин 00 хвилин до 9 годин 45
хвилин за Київським часом. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 1 особа, яка
володіє 42 не голосуючими простими іменними акціями та 9 осіб, які сукупно володіють 1 000 761 468
голосуючих простих іменних акцій, що становить 97,71 % від загальної кількості голосів акціонерів
Товариства, які прийняті для визначення кворуму.
Кворум для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства є.
За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України позачергові Загальні збори
акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними.
Соловйов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
4. Про зміну способу виплати дивідендів за 2016 рік.
5. Про зміну типу Товариства.
6. Про внесення змін до статуту Товариства.
7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
8. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових договорів.
Соловйов Ю.Ю. зазначив, що згідно ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» «До обрання
лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку
голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає
тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства, якщо інше не
встановлено статутом акціонерного товариства.»
Згідно п. 9.10.8. Статуту Товариства «До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів
акціонерів, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із
забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією або
іншою особою, обраною Наглядовою радою».
Наглядова рада (протокол від 06 квітня 2017 р.) доручила реєстраційній комісії до моменту обрання
лічильної комісії здійснювати підрахунок голосів акціонерів, роз’яснення щодо порядку голосування,
підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних
зборах.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування,
які видаються акціонерам та представникам акціонерів під час реєстрації для участі в Загальних зборах
акціонерів Товариства. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних
зборів акціонерів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня
нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос
для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. Під час
винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів
зазначатиме, яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація, з якого саме
питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за
кожний проект рішення: «за», «проти», «утримався».
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного
варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
РОЗГЛЯД

ПИТАНЬ

ПОРЯДКУ

Д Е Н Н О Г О.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
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Обрання членів лічильної комісії
позачергових Загальних зборів акціонерів
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

ПАТ

Виступив: член Наглядової ради Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було
затверджено проект рішення по даному питанню.
На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
1.
Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Шевчук Ірина Дмитрівна, члени лічильної
комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Бабенко Інна Сергіївна, Васильєва
Ольга Олександрівна, Коненко Олена Степанівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Шевчук Ірина Дмитрівна,
члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Бабенко Інна
Сергіївна, Васильєва Ольга Олександрівна, Коненко Олена Степанівна з моменту закриття даних
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Голосування проводилось бюлетенем № 1
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) Результати голосування:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ
Бюлетень, визнаний
недійсним
Не приймали участь
у голосуванні

926 636 145
голосів
65 196 023
голосів
8 929 300
голосів
0 голосів
0 голосів

(92,593107811 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(6,514641609 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0,89225058 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та
є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та
є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:
1.
Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Шевчук Ірина Дмитрівна,
члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна,
Бабенко Інна Сергіївна, Васильєва Ольга Олександрівна, Коненко Олена Степанівна.
2.
Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Шевчук
Ірина Дмитрівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна
Вікторівна, Бабенко Інна Сергіївна, Васильєва Ольга Олександрівна, Коненко Олена
Степанівна з моменту закриття даних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Виступив: член Наглядової ради Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що відповідно до п.п. 9.10.6 та 9.10.7
Статуту Товариства «Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша
особа, уповноважена Наглядовою радою. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою.»
Рішенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (протокол від 06 квітня 2017 р.) головою Загальних
зборів акціонерів було обрано Соловйова Ю.Ю., секретарем Загальних зборів – Глазову О.В.
На позачергових Загальних зборах присутній член Наглядової ради Соловйов Ю.Ю. та представник
акціонера Глазова О.В.
Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі:
зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів
акціонерів та інші питання, пов’язані із порядком проведення зборів.
На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Соловйова Юрія Юрійовича, та
секретаря Загальних зборів акціонерів – Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової
ради Товариства (протокол від 06.04.2017 р.).
2. Для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування)
акціонера та кількості належних йому акцій;
 відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
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3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості
розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог
чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.
Голосування проводилось бюлетенем № 2.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) Результати голосування:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ
Бюлетень, визнаний
недійсним
Не приймали участь
у голосуванні

(92,593107811 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(6,514641609 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
65 196 023 голосів
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
8 929 300
(0,89225058 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
голосів
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
0 голосів
та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
0 голосів
та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
926 636 145 голосів

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:
1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Соловйова Юрія
Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – Глазової Ольги Валеріанівни,
уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06.04.2017 р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища
(найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та
зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами
акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.
ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що по третьому питанню порядку
денного було запропоновано наступний проект рішення з даного питання:
1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів, прийняття рішень про вчинення яких
віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом
одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:
- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед
Товариством граничною сукупною вартістю до 7 500 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні
із Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед
особою граничною сукупною вартістю до 7 500 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із
Наглядовою радою Товариства.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його
тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства)
на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.
Голосування проводилось бюлетенем № 3
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) Результати голосування:
ЗА
926 567 235 голосів
ПРОТИ
74 193 928 голосів
УТРИМАВСЯ
305 голосів
Бюлетень, визнаний
0 голосів
недійсним
Не приймали участь
0 голосів
у голосуванні

(89,673200874 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
(7,180490263 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
(0,000029518 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:
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1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів, прийняття рішень про
вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись
Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної
господарської діяльності, а саме:
- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи
перед Товариством граничною сукупною вартістю до 7 500 млн. грн., при обов’язковому
попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань
Товариства перед особою граничною сукупною вартістю до 7 500 млн. грн., при обов’язковому
попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі
його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою
Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної
вартості.
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про зміну способу виплати дивідендів за 2016 рік.
Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що на голосування по четвертому
питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Змінити спосіб виплати дивідендів за 2016 рік шляхом внесення змін до пункту 2 рішення Загальних зборів
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» від 19 квітня 2017 р. по
питанню восьмому порядку денного, виклавши його в наступній редакції: «2. Нарахування та виплату
дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, визначеному чинним законодавством та
Статутом Товариства».
Голосування проводилось бюлетенем № 4
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) Результати голосування:
ЗА

926 567 235 голосів

ПРОТИ

65 264 933 голосів

УТРИМАВСЯ

8 929 300 голосів

Бюлетень,
визнаний
недійсним
Не приймали
участь у
голосуванні

(92,586222055 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(6,521527366 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0,89225058 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

0 голосів

(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та
є власниками голосуючих з цього питання акцій)

0 голосів

(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та
є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:
Змінити спосіб виплати дивідендів за 2016 рік шляхом внесення змін до пункту 2 рішення
Загальних
зборів
акціонерів
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» від 19 квітня 2017 р. по питанню восьмому порядку денного, виклавши
його в наступній редакції: «2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити через депозитарну
систему України в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства».
П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про зміну типу Товариства.
Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що з метою приведення діяльності
Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» є необхідність змінити тип
Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Також Соловйов
Ю.Ю. повідомив, що по п’ятому питанню порядку денного було запропоновано наступний проект рішення.
Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

«КИЇВОБЛЕНЕРГО»

з

публічного
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Голосування проводилось бюлетенем № 5
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) Результати голосування:
ЗА

926 567 235 голосів

ПРОТИ

74 194 233 голосів

УТРИМАВСЯ

0 голосів

Бюлетень, визнаний
недійсним
Не приймали участь
у голосуванні

0 голосів
0 голосів

(92,586222055 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(7,413777945 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по п’ятому питанню порядку денного:
Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

з

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про внесення змін до Статуту Товариства.
Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що по шостому питанню порядку
денного було запропоновано наступний проект рішення:
1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО»,
виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВОБЛЕНЕРГО».
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної
реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (в тому числі щодо найменування та
нової редакції Статуту), з правом передоручення.
Голосування проводилось бюлетенем № 6
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) Результати голосування:
ЗА

926 567 235 голосів

ПРОТИ

74 194 233 голосів

УТРИМАВСЯ

0 голосів

Бюлетень, визнаний
недійсним
Не приймали участь
у голосуванні

0 голосів
0 голосів

(92,586222055 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(7,413777945 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:
1.
Внести
зміни
до
Статуту
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«КИЇВОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування
Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» на
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для
державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (в
тому числі щодо найменування та нової редакції Статуту), з правом передоручення.
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СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що по сьомому питанню порядку
денного було запропоновано наступний проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції
Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
Голосування проводилось бюлетенем № 7
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) Результати голосування:
ЗА

926 567 235 голосів

ПРОТИ

65 264 933 голосів

УТРИМАВСЯ

8 929 300 голосів

Бюлетень, визнаний
недійсним
Не приймали участь
у голосуванні

0 голосів
0 голосів

(92,586222055 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(6,521527366 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0,89225058% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:
1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та Положення про
Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО»,
виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про
Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та
Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні
збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО»,
Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з
ПАТ «Альфа-Банк» та укладення нових договорів.
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Виступив: Голова Загальних зборів, який повідомив, що по восьмому питанню порядку денного було
запропоновано наступний проект рішення:
1.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФАБАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії №60-МВ/16 від
09.11.2016р. (надалі – Кредитний договорів), у зв’язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не
перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.
1.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких
відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства, зокрема, але не виключно, будь-які зміни
Кредитного договору, внаслідок яких збільшується строк дії кредитної лінії, збільшується розмір частини
(траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір
процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки
(пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Кредитним договором повинен
сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення зобов’язань
Товариства та не потребують додаткового рішення загальних зборів акціонерів, і встановлені зобов’язання
залишаться чинними протягом строку дії Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін
обсягу відповідальності Товариства за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не
обмеженою строком дії.
1.3. Надати згоду на виконання Товариством своїх обов’язків, що виникнуть на підставі Кредитного
договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень що будуть внесені до Кредитного договору, в тому
числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів
та/або
строки/терміни
повернення
траншів
та/або
Кредиту
(його
частини),
та/або
строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки
повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов’язання, невиконання яких дає Банку право
стягнути з Товариства штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитним
договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії. Дана згода є
безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Кредитного договору
без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.
1.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов
додаткової угоди до Кредитного договору, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткову угоду від
імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Кредитного договору та підписувати пов’язані з
цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.
2.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФАБАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до:
- Договору поруки №259-П/13 від 08.10.2013р. (надалі – Договір поруки-1), укладеного в забезпечення
виконання у повному обсязі зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС
ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) (надалі – Боржник-1) перед Банком за
Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04.07.2012р. (надалі – Кредитний договір-1), у
зв’язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми
заборгованості по кредиту;
- Договору поруки №141-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-2), укладеного в забезпечення
виконання у повному обсязі зобов’язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА
ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалі – Боржник-2) перед Банком за
Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012р. (надалі – Кредитний договір-2), у
зв’язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми
заборгованості по кредиту;
- Договору поруки №180-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-3), укладеного в забезпечення
виконання у повному обсязі зобов’язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00131713) (надалі –
Боржник-3) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №75-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі –
Кредитний договір-3), у зв’язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три
відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;
- Договору поруки №160-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-4), укладеного в забезпечення
виконання у повному обсязі зобов’язань ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) (надалі – Боржник4) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №74-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі –
Кредитний договір-4), у зв’язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три
відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;
- Договору поруки №171-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-5), укладеного в забезпечення
виконання у повному обсязі зобов’язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) (надалі –
Боржник-5) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №76-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі 8

Кредитний договір-5), у зв’язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три
відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.
2.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору-1, Кредитного договору-2, Кредитного
договору-3, Кредитного договору-4, Кредитного договору-5 (надалі – Кредитні договори), в тому числі такі,
внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не
виключно, будь-які зміни Кредитних договорів, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу)
кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за
користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів),
та/або будь-яких інших платежів, які Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5 (надалі –
Боржники) згідно з Кредитними договорами повинні сплачувати Банку та за виконання яких Товариство
поручиться згідно з договорами поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення
поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена
порука залишиться чинною протягом строку дії договорів поруки, а Товариство буде відповідати перед
Банком у тому ж обсязі, що і Боржники, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності
Боржників за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком
дії.
2.3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договорів поруки, виконання
Боржниками своїх обов’язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів з урахуванням усіх
змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів, в тому числі, але не виключно,
внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або
строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки
сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов’язання невиконання яких дає Банку
право стягнути з Боржників штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за
Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.
2.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов
додаткових угод до Договорів поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені
Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договорів поруки та підписувати пов’язані з цими
змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.
Голосування проводилось бюлетенем № 8
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) Результати голосування:
ЗА

926 579 117 голосів

ПРОТИ

65 253 051 голосів

УТРИМАВСЯ

8 929 300 голосів

Бюлетень, визнаний
недійсним
Не приймали участь
у голосуванні

0 голосів
0 голосів

(92,587409351 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(6,52034007 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0,89225058 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:
1.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до Договору про відкриття
кредитної лінії №60-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договорів), у зв’язку з
встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми
заборгованості по кредиту.
1.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок
яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства, зокрема, але не виключно,
будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується строк дії кредитної лінії,
збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем)
кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або
комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які
Товариство згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що
такі зміни не є підставою для припинення зобов’язань Товариства та не потребують додаткового
рішення загальних зборів акціонерів, і встановлені зобов’язання залишаться чинними протягом
строку дії Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності
Товариства за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою
строком дії.
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1.3. Надати згоду на виконання Товариством своїх обов’язків, що виникнуть на підставі
Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень що будуть внесені до
Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч.
збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів
та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород,
та/або
встановлюються/змінюються
графіки
повернення
траншів,
та/або
встановлюються/змінюються зобов’язання, невиконання яких дає Банку право стягнути з
Товариства штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитним
договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії. Дана згода
є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Кредитного
договору без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.
1.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати
решту умов додаткової угоди до Кредитного договору, що не визначені цим рішенням, та
підписати додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Кредитного
договору та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть
укладатись в майбутньому.
2.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до:
- Договору поруки №259-П/13 від 08.10.2013р. (надалі – Договір поруки-1), укладеного в
забезпечення виконання у повному обсязі зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089)
(надалі – Боржник-1) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від
04.07.2012р. (надалі – Кредитний договір-1), у зв’язку з встановлення щомісячної комісії в
розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;
- Договору поруки №141-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-2), укладеного в
забезпечення виконання у повному обсязі зобов’язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 25198262)
(надалі – Боржник-2) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від
24.01.2012р. (надалі – Кредитний договір-2), у зв’язку з встановлення щомісячної комісії в
розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;
- Договору поруки №180-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-3), укладеного в
забезпечення виконання у повному обсязі зобов’язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ
00131713) (надалі – Боржник-3) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №75МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-3), у зв’язку з встановлення щомісячної
комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;
- Договору поруки №160-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-4), укладеного в
забезпечення виконання у повному обсязі зобов’язань ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ
05424874) (надалі – Боржник-4) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №74МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-4), у зв’язку з встановлення щомісячної
комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;
- Договору поруки №171-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-5), укладеного в
забезпечення виконання у повному обсязі зобов’язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
(ЄДРПОУ 22048622) (надалі – Боржник-5) перед Банком за Договором про відкриття кредитної
лінії №76-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі - Кредитний договір-5), у зв’язку з встановленням
щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості
по кредиту.
2.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору-1, Кредитного договору-2,
Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, Кредитного договору-5 (надалі – Кредитні
договори), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності
Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних договорів,
внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування
частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною
лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких
інших платежів, які Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5 (надалі –
Боржники) згідно з Кредитними договорами повинні сплачувати Банку та за виконання яких
Товариство поручиться згідно з договорами поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є
підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення
загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії
договорів поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржники, з
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урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржників за Кредитними
договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.
2.3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договорів поруки,
виконання Боржниками своїх обов’язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних
договорів з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних
договорів, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються)
строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту
(його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або
встановлюються/змінюються зобов’язання невиконання яких дає Банку право стягнути з
Боржників штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитними
договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.
2.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати
решту умов додаткових угод до Договорів поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати
додаткові угоди від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договорів поруки та
підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в
майбутньому.
Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю. з інформацією про те, що порядок денний позачергових
Загальних зборів акціонерів вичерпано, у зв’язку з чим Загальні збори оголошені закритими.

Голова Загальних зборів

Соловйов Ю.Ю.

Секретар Загальних зборів

Глазова О.В.
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