зАгА.]ьн| 3БоРи Акц]оншРного товАРиствА
(зАкРит!|й нвд4ввРсиФ|ковАн:,тй корпордтивний |нввстицтйнтлйФо}ц (11РоФ|-т !нввст)
(Ат (3нк|Ф (пРоФ!-т |нввст>)

ттРотокол
тРо п!дсумки голосувАн|{я
ддтд:23 березня 2016р.
4итаннд пчрядку денното ]{!

слухАли:

1: 11ро обрантля

Бабра €ерг!я йиколайовича,
{1РоФ|-т !нввст) Бабура €.}1.

[олови

зага',1ьних збор!в

який защопонував обрати [оловото зборБ [олову Ёаглядово| ради

Б}1Р|1|]}1.,11}1:

@брати [оловою збор!в [олову Ёаглядово]ради
Результати голосування

((зА) - 11 3ббголос|в

А1 к3[(1Ф к|1РФФ1_1 !нввст)

А1(3нк|Ф (пРоФ|-т !нввст)

Бабура

Ат <3нк|Ф

€.й.

:

(пРоти) - 0 голос|в
(утРимАвся) _ 0 голос|в
(нв голосувАв> - 0 голос!в

Р!пце4ня приЁнято 11 3.6.(годосами. цдо склада.с 100"00 вйсотк!ч .в!д з4гально1

(пРоФ!-т |нввст)

[1итання порядку децного.}{! 2: [1ро обрання €ещетаря

3агшльних збор|в

к|лькоф акц!онео!ч Ат <знк|Ф

Ат (знк1Ф (пРоФьт |нввст)

€.]1}[А.]1}1:
[олову Ёаглядово| ради А1 (3нк!Ф к|1РФФ!-1 |нввст) Бабра €ерг1я йиколайович а', якийзащопощвав обрати
€ещетарем 3агальних збор1в А? к3Ё(Ф к[РФФ|-11нввст) Бондар Фксащ Болод:лтлщ|вну.

Б[Р|1|!|4.]{!|:

Фбрати сещетарем 3агшльних збор1в
Результати голосуван}ш!

А1к3Ё(Ф

к|{Р@Ф|_1

1нввст) Бондар Фксану

8олодддтцщ1вну

:

к3А> - 11 3бб голос1в

(пРоти) - 0 голос1в
(утРимАвся) - 0 голос1в
(нв голосувАв> _ 0 голос1в

|!{ле4н{ поийнято 11366 голорами. цло складае 100.00 вйс9тк|в

(пРоФ|_т 1нввст>

[1итання порядку денно{о }& 3: [1ро обрання л1ч:тльно|
€.]1}[А.]1}1:

вй

загально'{ к!лькост! акц!онер!в

ком1с1[ загальних збор1в

А[ к3Ё(|Ф

к||РФФ1-т

Ат кзнк|Ф

1нввст)

[олову збор!в Бабра €.й.' який защопонував обрати головою л1чгшьно| ком1с1] загш1ьних збор1в акц!онер!в
щедставника 1ФБ к(9А к||роф|1 Актив> йоггшястого (остянтина Б|кторовииа.
Б}1Р1|||}!]1}1:
Фбрати [оловото л|чи.гпьно! ком!с1| загш:ьних збор|в акфонер|в щедставника 1ФБ

йогидшстого (остянтина 81кгоровина
Результати голосуванн'т

(зА) _ 11 366 голос1в
(пРоти> - 0 голос|в

Р!пшення ппийнято |136б грлосами.
(пРоФ!_т 1нввст)

3агальни)( збор|в

€.]|}[А.[|!1:

}{}

4:

цло склада9 100.00 в!дсотк!в в!д загально! к!лькост! акц!онер|в

|[ро затвердження р1нного зв|ц

А? к3Ё1(1Ф к1РФФ1-! 1нввст)

1нввст)

виР|шили:

А1 к3Б(Ф к|!РФФ1-[ 1нввст)

_ 11

!хгэ1

зг!дно

загальних збор!в

Ат

<<знк!Ф

'{олатку

А1

.}т|э1

к3Ё|(1Ф

.

3атверлити р!иний зв|т
Результати голосуван[{'|

(зА)

Актив)

4

€ещетаря збор!в Бондар Ф.Б., який защопощвав затвердити р!нний зв|т ,{олатку
к|!РФФ1-1

к|!РФФ|-т

:

(утРимАвся)_0голосБ
(нв голосувАв> - 0 голосБ

[1итання цо:]э4дку денного

к(!А

:

366голос!в
1

(пРоти> _ 0 голос|в
(утРимАвся>> - 0 голос|в

(нш голосувАв) - 0 голос|в
Р1пшення прийнято 11 366голосащц

(пРоФ!-т |нвшст>

о складас

1

|!итання порядку денного }!5: ||ро ви!1лац див1денд!в

00 в1дсотк!в в

та затвердження [х

розм|р

€.]1})(А.]1!{:

€ещетаря збор1в Бондар Ф.Б., який запропонував зд!йснити ви|1лат див1денд1в за результатами д!яльност! А1 к3}{(1Ф

к||РФФ|-] 1нввст).

виР|!шили:

не зд|йс:повати ви[1лац дплв|денд|в за результатами д!яльност|

Результати голосрання

(зА) - 0

А1 к3Ё(Ф к|{РФФ1-1 |нввст)

:

голос1в

(пРоти) - - 11 3б6голос|в
(утРимАвся) - 0 голос!в
(нв голосувАв) - 0 голос1в

Р!гшення прийнято 11 366годосащц

(пРоФ|-т |нвв'ст)

|олова .}1|чильнот ком!с1[

о складас 100'00 в1дсзткщ-д

]

йогтш:яст|4й

