
 

Протокол № 4 

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах  

(крім кумулятивного голосування) 

Засідання Лічильної комісії проведено дистанційно з використанням засобів 

телекомунікаційного зв’язку 30 травня 2022 року о 10-00. 
 

Лічильна комісія в складі: 

Сакало Людмила Павлівна – голова лічильної комісії; 

Кухарчук Світлана Вікторівна – член лічильної комісії; 

Некрасов Артем Леонідович – член лічильної комісії; 

 

Склала протокол про таке: 

 

Повне найменування акціонерного 

товариства  

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»  

Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства 22800735 

Дата проведення позачергових загальних 

зборів 

20.05.2022 р.  

Дата проведення підрахунку голосів 30.05.2022 року  

Кількість голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у позачергових 

загальних зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцій 

4 (чотири) акціонерів (їх представників) власників                

145 515 727 (сто сорок п’ять  мільйонів п’ятсот п'ятнадцять тисяч 

сімсот двадцять сім) голосів, що складає 98,4869 % від загальної 

кількості голосів. 

 

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно 

 

Питання порядку денного № 4 винесене на 

голосування 

Про скасування рішення, прийнятого дистанційними річними 

загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «Черкасиобленерго» 30 квітня 2021 року (протокол № 

2/2021) з питання № 25 «Прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення Товариством  правочину, передбаченого Статутом 

Товариства» 

Проект рішення з цього питання Скасувати рішення, прийняте дистанційними річними загальними 

зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«Черкасиобленерго» 30 квітня 2021 року (протокол № 2/2021) з 

питання № 25 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

Товариством  правочину, передбаченого Статутом Товариства». 
 

Підсумки голосування голосів у відсотках* 

кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» 105 359 323 72,4041 % 

кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» 0 0% 

кількість голосів акціонерів, які проголосували 

«УТРИМАВСЯ» 

401 564 04 27,5959 % 

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 0% 

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 0% 

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю 

(більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцій. 

 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова лічильної комісії:   /Сакало Л.П. 

Члени лічильної комісії:   /Кухарчук С.В.  

   /Некрасов А.Л. 

   

 


