
Протокол про підсумки голосування до протоколу № 2 

Позачергових загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «КА-СЕРВІС» 

 

м. Київ, Новопирогівська, буд. 50       «11» листопада 2011 року 

початок зборів о 17:00; кінець зборів о 18:00. 

 

Порядок денний Загальних Зборів акціонерів: 

 

1.  Обрання голови та секретаря зборів. 

2.  Обрання лічильної комісії товариства 

3.  Переобрання виконавчого органу товариства. 

4.  Обрання наглядової ради Товариства. 

5.  Обрання ревізора Товариства. 

6.  Обрання особи що уповноважується на підписання трудового договору з Головою    

     правління Товариства. 

7.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами   

     Наглядової  ради, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-  

     правових договорів з членами  Наглядової ради. 

8.  Зміна юридичної адреси Товариства. 

9. Зміна найменування Товариства 

10.  Внесення змін до Статуту. 

 

По першому питанню слухали: Калініченко К.Ю., з пропозиціями щодо питання 

«Обрання голови та секретаря зборів» 

По першому питанню вирішили:   
Обрати головою зборів – Калініченко К.Ю., секретарем зборів – Романюка О.І.    

Голосували: За –  1 (Один) акціонер, що володіє 655 999 000 голосів (що складає 100.00 

відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах 

товариства та 99.9998 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – 

немає; не голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно.  

 

По другому питанню слухали: Калініченко К.Ю., з пропозиціями щодо питання 

«Обрання Лічильної комісії»   

По другому питанню вирішили: 
Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії -  Чайка І.Е., Секретар лічильної 

комісії – Савлук Р.Я.    

Голосували: За –  1 (Один) акціонер, що володіє 655 999 000 голосів (що складає 100.00 

відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах 

товариства та 99.9998 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – 

немає; не голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно.   

   

По третьому питанню слухали: Голову зборів Калініченко К.Ю., з пропозиціями щодо 

питання «Переобрання виконавчого органу товариства».        

По третьому питанню вирішили:    

 На підставі поданої заяви, Звільнити з посади Директора ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «КА-СЕРВІС» - 

Вітковську Ганну Валеріївну з 11.11.2011р.  

 Утворити виконавчий орган Товариства у складі Голови Правління. 

 Призначити з 11.11.2011р. Головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «КА-СЕРВІС»  - Романюка Олексія 

Івановича.  



 Доручити Вітковській Ганні Валеріївні провести інвентаризацію активів та товарно-

матеріальних цінностей та передати їх разом з бухгалтерською та юридичною 

документацією Товариства новообраному Голові Правління – Романюку Олексію 

Івановичу.  

Голосували: За –  1 (Один) акціонер, що володіє 655 999 000 голосів (що складає 100.00 

відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах 

товариства та 99.9998 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – 

немає; не голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 

 

По четвертому питанню слухали: Голову зборів Калініченко К.Ю., з пропозиціями щодо 

питання «Обрання наглядової ради Товариства».       

По четвертому питанню вирішили: 

Шляхом кумулятивного голосування обрати до складу Наглядової ради Товариства (Додаток 

№1): 

 На посаду голови наглядової Ради Товариства Калініченко К.Ю. Строк  повноважень 3 

роки. 

 На посаду члена наглядової Ради Товариства Борисову М.О. Строк  повноважень 3 роки. 

 На посаду члена наглядової Ради Товариства Шаповал О.В. Строк   повноважень 3 роки.  

 

По п’ятому питанню слухали: Голову зборів Калініченко К.Ю., з пропозиціями щодо 

питання «Обрання ревізора Товариства».     

По п’ятому питанню вирішили: 

Шляхом кумулятивного голосування (Додаток №2) утворити Ревізійну комісію у складі 

однієї особи – ревізора товариства. 

 Обрати з 11.11.2011р. на посаду Ревізора Товариства Санжаровського А.М. Строк  

повноважень 3 роки. 

 

По шостому питанню слухали: Голову зборів Калініченко К.Ю., з пропозиціями щодо 

питання «Обрання особи, що уповноважується на підписання трудового договору з Головою 

Правління Товариства».      

По шостому питанню вирішили:    

Затвердити на посаду Голову Правління. Уповноважити Голову наглядової Ради на підписання 

трудового договору з Головою Правління Товариства. 

Голосували: За –  1 (Один) акціонер, що володіє 655 999 000 голосів (що складає 100.00 

відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах 

товариства та 99.9998 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – 

немає; не голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 

 

По сьомому питанню слухали: Голову зборів Калініченко К.Ю., з пропозиціями щодо 

питання «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових 

договорів з членами Наглядової ради».       

По сьомому питанню вирішили:   

 Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 

ради. 

 Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання цивільно-правових 

договорів з членами Наглядової ради. 

Голосували: За –  1 (Один) акціонер, що володіє 655 999 000 голосів (що складає 100.00 

відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах 

товариства та 99.9998 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – 

немає; не голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 

 

По восьмому питанню слухали: Голову зборів Калініченко К.Ю., з пропозиціями щодо 

питання «Зміна юридичної адреси Товариства»  



По восьмому питанню вирішили: 
Протягом першого кварталу 2012р., змінити  юридичну  адресу з: 03045, м. Київ вул. 

Новопирогівська, буд. 50 на: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16. 

Доручити Голові Правління провести необхідні дії пов’язані з зміною міною місцезнаходження 

товариства. 

Голосували: За –  1 (Один) акціонер, що володіє 655 999 000 голосів (що складає 100.00 

відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах 

товариства та 99.9998 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – 

немає; не голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно.  

 

По дев’ятому питанню слухали: Голову зборів Калініченко К.Ю., з пропозиціями щодо 

питання «Зміна найменування Товариства»  

По дев’ятому питанню вирішили: 
Протягом першого кварталу 2012р., змінити назву товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «КА-СЕРВІС»  на: ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ», 

скорочена назва – ПАТ «СЕПУ». Доручити Голові Правління провести необхідні дії пов’язані з 

зміною назви товариства.  

Голосували: За –  1 (Один) акціонер, що володіє 655 999 000 голосів (що складає 100.00 

відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах 

товариства та 99.9998 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – 

немає; не голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 

 

По десятому питанню слухали: Голову зборів Калініченко К.Ю., з пропозиціями щодо 

питання «Внесення змін до Статуту».   

     По десятому питанню вирішили:    

 Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «КА-СЕРВІС»  у новій редакції та доручити Голові 

Правління Романюку О.І. підписати його. 

 Провести державну реєстрацію змін до Статуту Товариства.    

 Доручити здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін, у 

встановленому законодавством порядку Голові Правління Романюку О.І. та видати 

довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній 

реєстрації нової редакції Статуту Товариства.    

Голосували: За –  1 (Один) акціонер, що володіє 655 999 000 голосів (що складає 100.00 

відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах 

товариства та 99.9998 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – 

немає; не голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 

 

 Голова  

 лічильної комісії                Чайка Ірина Едуардівна 

 

Секретар 

лічильної комісії                Савлук Роман Ярославович  



Додаток № 1 До протоколу  

Позачергових загальних зборів акціонерів  

Публічного акціонерного товариства 

«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «КА-СЕРВІС» 

№ 2 від 11.11.2011р. 

 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ 

По четвертому питанню порядку денного: Обрання наглядової ради Товариства. 

на Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «КА-СЕРВІС» від 11 листопада 2011 року 

 

1. Голосували:  

Бюлетені заповнені вірно, кількість голосів відданих за кандидатів відповідає загальній 

кількості голосів, які акціонери мають під час кумулятивного голосування, а саме: 

Акціонер Загальна 

кількість 

голосів 

Кандидати Розподіл 

кількості 

голосів 

«Гренот КО.ЛТД» 1967997000 

Калініченко К.Ю. 
655 999 000 

 

Борисова М.О. 
655 999 000 

 

Шаповал О.В.  
655 999 000 

 

 

2. Вирішили: 
Шляхом кумулятивного голосування обрати до складу Наглядової ради Товариства: 

 На посаду члена наглядової Ради Товариства Калініченко К.Ю. Строк  повноважень 3 

роки. 

 На посаду члена наглядової Ради Товариства Борисову М.О. Строк  повноважень 3 роки. 

 На посаду члена наглядової Ради Товариства Шаповал О.В. Строк   повноважень 3 роки.  

 ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ По четвертому питанню 

порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради» на загальних зборах акціонерів 

Публічного акціонерного товариства «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «КА-СЕРВІС» від 11 

листопада 2011 року складено 11 листопада 2011року. 

 

 

Голова лічильної комісії___________________________________Чайка Ірина Едуардівна 

 

 

Секретар лічильної комісії _________________________________Савлук Р.Я. 



Додаток № 2 До протоколу  

Позачергових загальних зборів акціонерів  

Публічного акціонерного товариства 

«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «КА-СЕРВІС» 

№ 2 від 11.11.2011р. 

 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ 

По п’ятому питанню порядку денного: 
Обрання ревізора Товариства. 

на Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «КА-СЕРВІС» від 11 листопада 2011 року 

 

1. Голосували:  

Бюлетені заповнені вірно, кількість голосів відданих за кандидата відповідає загальній 

кількості голосів, які акціонери мають під час кумулятивного голосування, а саме: 

Акціонер Загальна 

кількість 

голосів 

Кандидати Розподіл 

кількості 

голосів 

«Гренот КО.ЛТД» 
655 999 000 

 

Санжаровський А.М. 655 999 000 

 

 

3. Вирішили: 
Шляхом кумулятивного голосування утворити Ревізійну комісію у складі однієї особи – 

ревізора товариства. 

 Обрати з 11.11.2011р. на посаду Ревізора Товариства Санжаровського А.М. Строк  

повноважень 3 роки. 

 

 ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ По п’ятому  питанню 

порядку денного: «Обрання ревізора Товариства» на загальних зборах акціонерів Публічного 

акціонерного товариства «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «КА-СЕРВІС» від 11 листопада 2011 

року складено 11 листопада 2011року. 

 

 

Голова лічильної комісії______________________________Чайка Ірина Едуардівна 

 

 

Секретар лічильної комісії ____________________________Савлук Р.Я. 


