ПРОТОКОЛ №17
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія»
(надалі – Збори; Загальні Збори)
м. Київ
26 квітня 2021 року
Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА
КОМПАНІЯ»
20077482
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:
Дата проведення голосування на Загальних зборах 26.04.2021 року
Місце проведення Загальних зборів
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кім.303

Загальна кількість голосуючих акцій з питання
порядку денного (кворум)

Питання порядку денного
винесене на голосування:

Проєкт рішення:

__13155__________ голосів (100%)

18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (кумулятивне
голосування).
Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:
1.1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства юридичну особу.
1.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,
18/9.
1.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.
1.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна
України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій
Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.
1.5. Фонд державного майна України володіє 4378 штуками
простих іменних акцій Товариства.
1.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
1.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами
кандидата, немає.
1.8. Фонд державного майна України не надав інформації про
фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої
інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.
2.1. Якименко Тетяну Василівну – представника акціонера
Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна
України.
2.2. Рік народження – 1982.
2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна
України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій
Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.
2.4. Акціями Товариства не володіє.
2.5. Освіта вища. У 2004 році закінчила Севастопольський міський
гуманітарний університет за спеціальністю «Психологія»,
кваліфікація - практичний психолог. У 2012 році закінчила
Національну академію державного управління при Президентові
України за спеціальністю «Управління суспільним розвитком»,
кваліфікація - магістр управління суспільним розвитком.
2.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, головний
спеціаліст.
2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:
Січень 2020 року – по даний час – головний спеціаліст відділу
фінансової діяльності господарських товариств Департаменту
фінансів Фонду державного майна України;
- вересень 2019 року – грудень 2019 року – головний спеціаліст
відділу фінансового планування Управління з питань аналізу

фінансово-господарської діяльності Департаменту управління
державною власністю та аналізу фінансово-господарської
діяльності Фонду державного майна України;
- січень 2019 року – серпень 2019 року – головний спеціаліст
відділу інвестиційної діяльності Управління інвестиційної
діяльності та державних підприємств Департаменту управління
державними підприємствами та корпоративними правами
держави Фонду державного майна України;
- жовтень 2018 року – грудень 2018 року – головний спеціаліст
відділу з питань шукачів захисту Центрального міжрегіонального
управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській
області;
- серпень 2017 року – липень 2018 року – головний спеціаліст
Голосіївського районного відділу Державної міграційної служби
України в м. Києві;
- квітень 2017 року – липень 2017 року – завідувач сектору
Дарницького районного відділу Державної міграційної служби
України в м. Києві.
3.1. Герасимчука Андрія Михайловича – представника
акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного
майна України.
3.2. Рік народження – 1982.
3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна
України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій
Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.
3.4. Акціями Товариства не володіє.
3.5. Освіта вища.
3.6. Місце роботи – Головне управління ДПС у місті Києві.
3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:
- Головне управління ДПС у місті Києві;
- Головне управління ДФС у Київській області;
- Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків
фінансових послуг;
- Державна екологічна інспекція Столичного округу.
3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись
певною діяльністю.
3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
3.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків
простих акцій та посадових осіб Товариства, що є афілійованими
особами Герасимчука А. М., немає.
3.12. Герасимчук А. М. є представником акціонера Товариства –
юридичної особи - Фонду державного майна України, якому
належить 4378 штук простих іменних акцій Товариства, що
становить 99,6585% його статутного капіталу.
3.13. Письмова заява Герасимчука А. М. про згоду представляти
у складі Ревізійної комісії інтереси акціонера Товариства – Фонду
державного майна України є в наявності та містить інформацію,
наведену вище.

Номер бюлетеня, яким
проводилось голосування

18 (бюлетень для кумулятивного голосування)

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню,
що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум Х кількість членів органу, що
обирається)

4385

Кількість голосів для кумулятивного голосування,
що беруть участь у голосуванні
Кількість голосів, що віддані акціонерами

№
з/п

13155
за

кандидатів

до

складу

Найменування / ПІБ кандидата

Ревізійної

комісії

кількість набраних
голосів

1

Фонд державного майна України

4379

2
3

Якименко Тетяна Василівна
Герасимчук Андрій Михайлович

4378
4377

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів
акціонерів
порівняно
з
іншими
кандидатами
до
складу
Ревізійної
комісії
Товариства.

Фонд державного майна України
Якименко Тетяну Василівну
Герасимчука Андрія Михайловича
Відповідно до п 4. статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи
вважаються обраними до складу Ревізійної комісії Товариства, таким чином Ревізійна комісія є
сформованою, оскільки обрано її повний склад.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
ОБРАЛИ ЧЛЕНАМИ Ревізійної комісії
№ з/п
1
2
3

Найменування/ПІБ члена Ревізійної комісії
Фонд державного майна України (юридична особа)
Якименко Тетяну Василівну
Герасимчука Андрія Михайловича

Підписи членів Лічильної комісії:
Голова Лічильної комісії
Сакало Л.П.__________________
Член Лічильної комісії
Кухарчук С.В. __________________

