
ПРОТОКОЛ  №5 
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»  

Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства: 20077482 

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) 

4385 голосів (100%) 

 

 

Питання порядку денного 
винесене на голосування: 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та 

Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами 

розгляду звітів Наглядової ради. 

Проект рішення з цього 
питання 1: 

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 

2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам 

Товариства. 

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити 

такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо 

виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та 

подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня 

корпоративного управління у Товаристві. 

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за 

результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 

2019 та 2020 роках задовільною. 
Проект рішення з цього 
питання 2: 

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 

2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам 

Товариства. 

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити 

такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо 

виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та 

подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня 

корпоративного управління у Товаристві. 

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за 

результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 

2019 та 2020 роках незадовільною. 
 

Номер бюлетеня, яким 
проводилось голосування 

6 

 
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного 1, 
винесеного на голосування: 

 

 
 

Кількість голосів Відсоток від кворуму 

«ЗА» 4378 99,84 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАЛИСЬ» 7 0,16 

 
 
 



Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного 2, 
винесеного на голосування: 

 

 
 

Кількість голосів Відсоток від кворуму 

«ЗА» 0 0 

«ПРОТИ» 4378 99,84 

«УТРИМАЛИСЬ» 7 0,16 

 
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що : 

 
 

Кількість голосів Відсоток від кворуму 

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0 

Не враховувались під час підрахунку голосів за 
бюлетенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
 
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається 
простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ 
(голосування проводилось бюлетенем №6), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ: 
 

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та 

такою, що відповідає інтересам Товариства. 

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити 

активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого 

впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської 

діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною. 
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