
 
 

1 
Прізвище, ім'я та по батькові та підпис  

акціонера (представника акціонера) 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом генерального директора  

ПрАТ «КМЗ» № 326 від 08.12.2022  

 

 

Інформація щодо акціонера: 

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що 

посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(для акціонера –  фізичної особи (за наявності)) або 

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – 

акціонера  (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) 

або реєстраційний номер з торговельного, судового або 

банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – 

акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза 

територією України)  

 

 

 

 

Інформація щодо  представника акціонера (за наявності): 

Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника 

акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

особи – представника юридичної особи – представника 

акціонера (за наявності)) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що 

посвідчує особу представника акціонера або особу 

представника юридичної особи – представника акціонера 

(для фізичної особи) 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) 

або для фізичної особи – представника юридичної особи – 

представника акціонера (за наявності))та за наявності 

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – 

представника акціонера  (для юридичних осіб 

зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з 

торговельного, судового або банківського реєстру країни 

реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб 

зареєстрованих поза територією України) 

 

Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата 

видачі, строк дії та номер) 

 

 

 

Кількість голосів, що належать акціонеру: 

  

(кількість голосів числом) (кількість голосів прописом) 

 

                                                           
1 Голосування проводиться щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування) 

БЮЛЕТЕНЬ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»                 

 

код ЄДРПОУ  14311169, місцезнаходження Товариства: 39500, Україна, Полтавська область, Полтавський район, м. 

Карлівка, вул. Сергія Нігояна, 2 

для голосування1 на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно                  

       19 грудня 2022 року  

Дата початку голосування на річних Загальних зборах: 09 грудня 2022 року (не пізніше 11:00) 

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 19 грудня 2022 року (виключно до 18.00) 

 

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): 

 

 



 
 

2 
Прізвище, ім'я та по батькові та підпис  

акціонера (представника акціонера) 
 

 

Голосування з питань порядку денного 

 

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: 

Затвердження Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2021 рік. 

 
Проект рішення з питання порядку денного № 1: 

«Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2021 рік». 

 

Варіанти голосування щодо питання № 1 порядку денного: 

☐ 

ЗА 

☐ 

ПРОТИ 

☐  

УТРИМАВСЯ 

  (позначити  Х напроти Вашого  варіанту  голосування) 

 

 

 

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: 

 Затвердження річного звіту (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік. 

 

Проект рішення з питання порядку денного № 2: 

«Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік». 

 

Варіанти голосування щодо питання № 2 порядку денного: 

☐ 

ЗА 

☐ 

ПРОТИ 

☐  

УТРИМАВСЯ 

 (позначити  Х напроти Вашого  варіанту  голосування) 

 

 

 

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: 

Затвердження порядку розподілу прибутку, прийняття рішення щодо дивідендів за результатами діяльності 

Товариства за 2021 рік.  

 

Проект рішення з питання порядку денного № 3: 

«Не нараховувати та не виплачувати дивіденди Акціонерам за підсумками діяльності Товариства в 2021 році. 

Прибуток Товариства, отриманий в 2021 році, спрямувати на розвиток виробництва Товариства». 

 

Варіанти голосування щодо питання № 3 порядку денного: 

☐ 

ЗА 

☐ 

ПРОТИ 

☐  

УТРИМАВСЯ 

 (позначити  Х напроти Вашого  варіанту  голосування) 

 

 

 

 

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: 

Про схвалення (затвердження) правочину, укладеного між ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД» та АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код – 14361575). 

 

Проект рішення з питання порядку денного № 4: 

«Схвалити (затвердити) наступний правочин, укладений ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД» (далі  – Товариство) із АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код – 14361575), а саме: 
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Прізвище, ім'я та по батькові та підпис  

акціонера (представника акціонера) 
 

 

-           Договір про зміну № 13 від 25 листопада 2022 року до Договору про надання банківських послуг 

№ 04/18 від 08 лютого 2018 року». 

 

 

Варіанти голосування щодо питання № 4 порядку денного: 

 

☐ 

ЗА 

☐ 

ПРОТИ 

☐  

УТРИМАВСЯ 

 (позначити  Х напроти Вашого  варіанту  голосування) 

 

 

 

 

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: 

Про надання попереднього дозволу Генеральному директору Товариства на обрання аудитора (аудиторської 

фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2022 року та/або минулих років з 

правом визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), на розсуд 

Генерального директора Товариства. 

 

Проект рішення з питання порядку денного № 5: 

«Надати Генеральному директору Товариства Калашник Валерії Михайлівні, а у випадку її відсутності 

Заступнику генерального директора з економічної безпеки Товариства Кузьменку Олегу Олександровичу, або 

іншій особі, що займатиме посаду генерального директора Товариства або виконуватиме обов’язки 

генерального директора Товариства, повноваження на обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для 

проведення аудиторської перевірки за результатами 2022 року та/або минулих років, а також на укладення 

договору з таким аудитором (аудиторською фірмою), з правом встановлення розміру оплати його (її) послуг 

та самостійного узгодження всіх істотних та інших умов такого договору». 

 

Варіанти голосування щодо питання № 5 порядку денного: 

 

☐ 

ЗА 

☐ 

ПРОТИ 

☐  

УТРИМАВСЯ 

 (позначити  Х напроти Вашого  варіанту  голосування) 

 

 

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: 

Про внесення змін до переліку видів економічної діяльності (КВЕД) Товариства, вказаних у відомостях про 

Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

 

Проект рішення з питання порядку денного № 6: 

«Включити   до   переліку      видів   економічної   діяльності Товариства відповідно до КВЕД, вказаних у 

відомостях про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, такий вид економічної діяльності Товариства як: 

- 43.21. Електромонтажні роботи». 

 

Варіанти голосування щодо питання № 6 порядку денного: 

 

☐ 

ЗА 

☐ 

ПРОТИ 

☐  

УТРИМАВСЯ 

 (позначити  Х напроти Вашого  варіанту  голосування) 
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Прізвище, ім'я та по батькові та підпис  

акціонера (представника акціонера) 
 

 

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: 

Про уповноваження Генерального директора Товариства на вчинення дій, пов’язаних з внесенням змін до 

відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 

 

Проект рішення з питання порядку денного № 7: 

«Уповноважити Генерального директора Товариства Калашник Валерію Михайлівну на вчинення дій, 

пов’язаних з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом передоручення нею цих 

повноважень іншим особам. Передоручення Генеральним директором Товариства Калашник Валерією 

Михайлівною цих повноважень іншим особам вчиняється на підставі нотаріально посвідченої довіреності».  

 

Варіанти голосування щодо питання № 7 порядку денного: 

☐ 

ЗА 

☐ 

ПРОТИ 

☐  

УТРИМАВСЯ 

(позначити  Х напроти Вашого  варіанту  голосування) 

 

 

 

 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 1: 

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові 

акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності 

таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 2: 

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення 

бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 

 


