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ПРОТОКОЛ №  2  

від 16 квітня 2015 року. 
Чергових Загальних зборів Акціонерів  
Приватного акціонерного товариства 

«Страхова фінансова  група  «Глєбов і партнери»  
(надалі – Товариство або ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери») 

 
Дата складання протоколу чергових річних Загальних зборів Акціонерів Товариства (далі - 
річних Загальних зборів):  16 квітня 2015 року. 
Місце проведення чергових річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Червоноармійська,   94 (офіс 
ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери»). 
Дата проведення чергових річних Загальних зборів: 16 квітня 2015 року. 
 
Складений перелік Акціонерів, яких повідомляють письмово про проведення чергових річних 
Загальних зборів: станом на 11 березня 2015 року. 
Складений перелік Акціонерів, які мають право на участь у чергових річних Загальних зборах: 
станом на 24 годину 00 хвилин 09 квітня 2015 року. 
Час початку реєстрації учасників чергових річних Загальних зборів: 14 год. 30 хв. 16 квітня 
2015 року. 
Час закінчення реєстрації учасників чергових річних Загальних зборів: 15 год. 00 хв. 16 квітня 
2015 року. 
Час відкриття чергових річних Загальних зборів: 15 год. 00 хв. 16 квітня 2015 року. 
Час закриття чергових річних Загальних зборів: 18 год. 00 хв. 16 квітня 2015 року. 
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
чергових річних Загальних зборах: 11 (одинадцять) осіб, з кількістю голосів 70 000, що 
складають  100% статутного капіталу ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери». 

Рішення про проведення чергових річних Загальних зборів Акціонерів ПрАТ «СФГ «Глєбов 
і партнери» (далі – річні Загальні збори) прийняте Наглядовою радою ПрАТ «СФГ «Глєбов і 
партнери» 05 березня 2015 року та оформлене протоколом № 2 від 05  березня 2015 року. 

Річні Загальні збори відкрив Акціонер ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери»  Бабич Валерій 
Георгійович  та оголосив про початок проведення  річних Загальних зборів. 

Акціонер  Бабич Валерій Георгійович, повідомив, що Реєстраційна комісія у складі 
Голови комісії Дорошенко Юрія Миколайовича, який одноголосно обраний членами 
Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Акціонерів, та члена Реєстраційної 
комісії Мельника Юрія Борисовича готова звітувати про результати реєстрації Акціонерів, що 
мають право на участь у чергових річних Загальних зборах. 

 Акціонер Бабич Валерій Георгійович надав слово для оголошення результатів реєстрації 
Акціонерів, що мають право на участь у чергових річних Загальних зборах, Голові 
Реєстраційної комісії  Дорошенко Юрію Миколайовичу. 

Голова Реєстраційної комісії Дорошенко Юрій Миколайович повідомив: 
Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, 

повідомлення про проведення чергових річних Загальних зборів  та затверджений Наглядовою 
радою Товариства порядок денний річних Загальних зборів опубліковано у друкованому 
виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 46 (4090) від 16 березня 2015 року та надано 
Акціонерам особисто під розпис, у встановлені строки.  

Станом на 16 квітня 2015 року статутний капітал Товариства становить 7 000 000 (Сім 
мільйонів) гривень і поділяється на 70 000 (Сімдесят тисяч) штук акцій, номінальною вартістю 
100,00 (Сто) гривень кожна акція. Привілейовані акції не випускались. 

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних Загальних 
зборах ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери», складеного Центральним депозитарієм цінних паперів 
станом на 09 квітня  2015 року, власниками 70 000 штук простих іменних акцій ПрАТ «СФГ 
«Глєбов і партнери» є: 
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Голова Реєстраційної комісії Дорошенко Юрій Миколайович  доповів  Акціонерам, 
що для участі у річних  Загальних зборах Товариства зареєстровано 11 Акціонерів, які 
володіють 70 000 штук простих іменних акцій, що становить 100%  Статутного капіталу ПрАТ  
«СФГ «Глєбов і партнери», і мають право на участь у чергових річних Загальних зборах 
відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних Загальних 
зборах ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери», складеного Центральним депозитарієм цінних паперів 
станом на 09 квітня 2015 року.  

Таким чином, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту 
Товариства, у чергових річних Загальних зборах 16 квітня 2015 року приймають участь 
Акціонери, що мають 100 % голосів. 

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення 
річних Загальних зборів досягнуто, чергові річні Загальні збори є правомочними та можуть 
почати роботу. 

Далі Головуючий – Акціонер Бабич Валерій Георгійович оголосив порядок голосування 
на чергових річних Загальних зборах.  

Порядок голосування визначено згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» 
і Статутом Товариства: 

Голосування на чергових річних Загальних зборах проводиться за принципом одна акція 
– один голос.  

Голосування з питань порядку денного проводиться по кожному питанню (проекту 
рішення) за принципом «За», «Проти», «Утримались» відкритим шляхом (підняттям карток). 

Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією. 
Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних 

із забезпеченням проведення голосування на чергових річних Загальних зборах, надає Лічильна 
комісія. 

Після оголошення порядку голосування та підрахунку голосів Акціонер Бабич Валерій 
Георгійович запропонував перейти до розгляду питань порядку денного чергових річних 
Загальних зборів Товариства. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання робочих органів Загальних зборів Акціонерів: Голови та секретаря Загальних зборів, 
припинення повноважень Лічильної комісії, обрання нового персонального складу Лічильної 
комісії. 
2. Звіт  Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

№ ПІБ Кількість 
шт. 

Доля  Статутного 
капіталу  в % 

Сума номінальної 
вартості акцій, 

гривень. 
1. Бабич Валерій Георгійович 6370 9,1 637 000,00 
2 Бабич Георгій Валерійович 6363 9,09 636 300,00 
3 Бабич Владислав Валерійович 6363 9,09 636 300,00 
4 Татуріна Олена Анатоліївна 6363 9,09 636 300,00 
5 Самойленко Тамара Василівна 6363 9,09 636 300,00 
6 Дорошенко  Юрій 

Миколайович 
6363 9,09 636 300,00 

7. Вітрук Микола Анатолійович 6363 9,09 636 300,00 
8. Мельник Юрій Борисович 6363 9,09 636 300,00 
9 Куца Світлана Сергіївна 6363 9,09 636 300,00 
10. Чеканська Анастасія 

Анатоліївна 
6363 9,09 636 300,00 

11 Хименюк Наталія Артемівна 6363 9,09 636 300,00 
Всього 70 000 100  7 000 000,00 
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3. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства  за 
2014 рік. Затвердження звіту Ревізора Товариства. 
4. Затвердження  результатів діяльності Товариства, річної фінансової звітності за 2014 рік та 
висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності Товариства за 2014 р. 
5. Звіт  Наглядової ради Товариства  за 2014 рік. Затвердження звіту Наглядової ради 
Товариства. 
6.  Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2014 року.  
7. Затвердження рішення  розміру річних дивідендів за 2014 рік. 
8. Про схвалення наперед правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 
9. Затвердження внутрішніх документів Товариства та змін до них. 
10. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 

 
 

1.По першому питанню порядку денного: 
Обрання робочих органів Загальних зборів Акціонерів: Голови та секретаря Загальних зборів, 
припинення повноважень Лічильної комісії, обрання нового персонального складу Лічильної 
комісії. 
  

  СЛУХАЛИ: 
1.1. Доповідає Голова Правління ПрАТ  «СФГ «Глєбов і партнери», Хименюк Н.А., яка 
запропонувала: з метою необхідності забезпечення підрахунку голосів на чергових річних 
Загальних зборах Акціонерів Товариства  не припиняти повноваження раніше обраної 
Лічильної комісії та затвердити Лічильну комісію у такому ж складі: Голова Лічильної комісії - 
Вітрук Микола Анатолійович, та член Лічильної комісії – Жук Альвіна Савівна. Інших 
пропозицій не надходило. 
1.2. Доповідає  Голова Правління ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери», Хименюк Н.А., яка 
запропонувала: з метою  необхідності обрання Голови та Секретаря чергових річних Загальних 
зборів: 
- обрати Головою чергових річних Загальних зборів Товариства - Бабича Валерія Георгійовича. 
Інших пропозицій не надходило. 
- обрати Секретарем чергових річних Загальних зборів Хименюк Наталію Артемівну. 
Інших пропозицій не надходило. 

 
СТАВИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1.3.  Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб та персонально: Головою Лічильної комісії - 
Вітрука М.А., членом Лічильної комісії – Жук А.С.  
1.4.  Обрати Головою чергових річних Загальних зборів Бабича Валерія Георгійовича. Обрати 
Секретарем чергових річних Загальних зборів Хименюк Наталію Артемівну.  

 
  Голосували: 

«За»  подано 70 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах; 
«Проти»     ____----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що 
беруть участь у чергових річних Загальних зборах; 
«Утримались» ___ ----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах. 
Рішення прийнято. 
 
По другому питанню порядку денного: 
Звіт  Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
  
СЛУХАЛИ: 
2.1.Доповідає Голова Правління ПрАТ  «СФГ «Глєбов і партнери» Хименюк Н.А., яка 
ознайомила присутніх з представленим у матеріалах цих зборів звітом Правління. Звіт 
Правління містить огляд макроекнономічної ситуації, конкурентний аналіз, звіт щодо 
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діяльності Товариства у корпоративному та роздрібному бізнесі, огляд фінансування, щодо 
управління персоналом, інформаційних технологій, інвестицій та мережі, виплачених 
товариством страхових відшкодувань та податків, основні напрями діяльності за 2014 рік. 
2.2. Голова річних Загальних зборів Бабич В.Г. запропонував акціонерам обговорити 
представлений звіт Правління та оголосив проект рішення з другого порядку денного. 

        
СТАВИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
2.2. Затвердити  звіт Правління  ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства  за 2014 рік. 
 
Голосували: 
«За»  подано 70 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах; 
«Проти» ___ ----___ голосів, що становить -- %  від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах ; 
«Утримались» ___ ----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах. 
Рішення прийнято. 
 
По третьому питанню порядку денного: 
Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2014 
рік. Затвердження звіту Ревізора Товариства. 
 
СЛУХАЛИ: 
3.1.Доповідає Ревізор Товариства Самойленко Т.В., яка представила звіт та висновки за 
результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2014 рік, які 
оформлені Актом комплексної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери» за 2014 рік, надала пояснення щодо його змісту та 
рекомендувала річним Загальним зборам акціонерів затвердити звіт. Ревізор вважає, що 
фінансова звітність Товариства достовірно відображає всі суттєві аспекти фінансового стану 
товариства станом на 31 грудня 2014 року згідно вимог законодавства.  
3.2.Голова річних Загальних зборів Бабич В.Г. запропонував акціонерам обговорити 
представлений звіт та висновки Ревізора  та оголосив проект рішення з цього питання порядку 
денного. 
 
СТАВИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  
3.3. Затвердити звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства  за 2014 рік. 

    
Голосували: 
«За»  подано 70 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах, та складають 100 % голосів акціонерів від їх 
загальної кількості; 
«Проти»     ____----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що 
беруть участь у чергових річних Загальних зборах; 
«Утримались» ___ ----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах. 
Рішення прийнято. 
 
По четвертому питанню порядку денного: 
Затвердження  результатів діяльності Товариства, річної фінансової звітності за 2014 рік та 
висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності Товариства за 2014 р. 
 
СЛУХАЛИ: 
4.1. Доповідає Голова Правління ПрАТ  «СФГ «Глєбов і партнери» Хименюк Н.А., яка 
ознайомила акціонерів з фінансовою звітністю, складеною за МСФО за 2014 рік, окремо 
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наголосила на основних показниках діяльності Товариства, наведених в фінансовій  звітності, 
викладеній в формах №1,2,3,4 та Примітках до річної фінансової звітності, представила звіт та 
висновки зовнішнього аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторської 
фірми «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  
за 2014 рік та прокоментувала їх зміст. Хименюк Н.А. повідомила про відсутність   зауважень 
від аудиторської фірми щодо повноти і правильності складання річної фінансової звітності, 
запропонувала затвердити висновок зовнішнього аудитора по результатах діяльності 
Товариства за 2014рік. 
4.2. Доповідає Голова чергових річних Загальних зборів Товариства - Бабич Валерій 
Георгійович, який  запропонував акціонерам прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього 
аудитора, обговорити представлений звіт ТОВ Аудиторської фірми «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ» 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2014 рік (текст звіту 
додається) та  оголосив проект рішення з цього питання порядку денного. 
 
СТАВИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  
4.3. Затвердити результати діяльності Товариства, річну фінансову звітність за 2014 рік та 
висновок зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності Товариства за 2014 р. 
  

   Голосували: 
«За»  подано 70 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах; 
«Проти»     ____----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що 
беруть участь у чергових річних Загальних зборах; 
«Утримались» ___ ----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах. 
Рішення прийнято. 

 
По п’ятому  питанню порядку денного: 
Звіт  Наглядової ради Товариства  за 2014 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. 
 
 СЛУХАЛИ: 
5.1. Доповідає Голова Наглядової Ради ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери» Бабич Владислав 
Валерійович, який представив звіт Наглядової Ради  товариства за 2014 рік та надав пояснення 
щодо його змісту. 
5.2. Доповідає Голова чергових річних Загальних зборів Товариства - Бабич Валерій 
Георгійович, який  запропонував акціонерам обговорити представлений звіт  Наглядової Ради  
Товариства за 2014 рік та оголосив проект рішення з цього питання порядку денного. 
 
СТАВИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  
5.3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 
 
«За»  подано 70 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах; 
«Проти»     ____----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що 
беруть участь у чергових річних Загальних зборах; 
«Утримались» ___ ----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах. 
Рішення прийнято. 
 
По шостому  питанню порядку денного: 
Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2014 року.  
 
СЛУХАЛИ: 
6.1. Доповідає Голова Правління ПрАТ  «СФГ «Глєбов і партнери» Хименюк Н.А., яка 
повідомила, що за підсумками роботи Товариства за 2014 рік отримано збиток 83 609,96 
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гривень, який  покриває відповідна частина нерозподіленого прибутку Товариства минулих 
років, що становить 5 668 344,64 гривень. У зв’язку з тим, що після покриття збитку за 2014 рік  
сума нерозподіленого прибутку Товариства на дату завершення звітного періоду становить 
5 584 734,68 гривень, направити нерозподілений прибуток: на формування резервного капіталу 
Товариства 275 000 гривень , решту  нерозподіленого прибутку  минулих років у сумі  5 309 
734,68 гривень залишити нерозподіленою.  
 
СТАВИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  
6.2. Затвердити розподіл прибутку і збитків  Товариства за підсумками 2014 року шляхом 
покриття збитку Товариства за 2014 рік в сумі 83 609,96 гривень  частиною нерозподіленого 
прибутку Товариства минулих років, що на початок звітного періоду становить 5 668 344,64 
гривень. Частину залишку нерозподіленого прибутку Товариства минулих років в сумі 275 000 
гривень направити на формування резервного капіталу Товариства. Решту нерозподіленого 
прибутку Товариства минулих років в сумі 5 309 734,68 гривень залишити нерозподіленою.  

 
Голосували: 
«За»  подано 70 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах; 
«Проти»     ____----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що 
беруть участь у чергових річних Загальних зборах; 
«Утримались» ___ ----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах. 
Рішення прийнято. 
 
По сьомому питанню порядку денного: 
Затвердження рішення  розміру річних дивідендів за 2014 рік. 
 
СЛУХАЛИ: 
7.1 Доповідає Голова Правління ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери» Хименюк Н.А., яка 
запропонувала не здійснювати нарахування та виплату дивідендів за акціями Товариства за 
результатами діяльності Товариства за 2014 рік, у зв’язку з отриманим Товариством збитком за 
підсумками роботи Товариства за 2014 рік. 
 
 
СТАВИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  
7.2. Не нараховувати і не виплачувати дивіденди за результатами фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік. Не затверджувати розмір річних дивідендів за 2014 рік. 
 
 
Голосували: 
«За»  подано 70 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах; 
«Проти»     ____----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що 
беруть участь у чергових річних Загальних зборах; 
«Утримались» ___ ----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах. 
Рішення прийнято. 
 
По восьмому питанню порядку денного: 
Про схвалення наперед правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 
 
СЛУХАЛИ: 
8.1. У зв’язку із можливою необхідністю у період до наступних чергових річних Загальних 
зборів розширювати обсяг комерційних та господарських операцій Товариства, що потребує 
вчинення правочинів (договорів), щодо яких є заінтересованість, Голова Правління ПрАТ «СФГ 
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«Глєбов і партнери» Хименюк Н.А. запропонувала Загальним зборам прийняти рішення про 
надання дозволу Товариству на укладення договорів (правочинів), щодо вчинення яких є 
заінтересованість, на строк до 16 квітня 2016 року (включно), при цьому гранична сукупна 
вартість таких правочинів не може перевищувати у сумі 3 000 млн. грн. (три тисячі мільйонів 
гривень), які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської, зокрема 
страхової, діяльності, в тому числі  укладення договорів страхування . 
8.2. З повним змістом проекту рішення, акціонери Товариства мали можливість ознайомитись 
до початку Загальних зборів, згідно інформації, вказаної у повідомленні про Загальні збори. 
 
СТАВИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  
8.3. Схвалити наперед правочини Товариства, щодо вчинення яких є заінтересованість, на строк 
до 16 квітня 2016 року (включно), при цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не 
може перевищувати 3 000 млн. грн. (три тисячі мільйонів гривень). 
8.4. Зобов’язати Правління Товариства відзвітувати Наглядовій раді Товариства про укладення 
договорів (правочинів) із заінтересованістю до наступних чергових Загальних зборів 
Акціонерів Товариства. 
 
Голосували: 
«За»  подано 70 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах; 
«Проти»     ____----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що 
беруть участь у чергових річних Загальних зборах; 
«Утримались» ___ ----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах. 
Рішення прийнято. 
 
По дев'ятому  питанню порядку денного: 
Затвердження внутрішніх документів Товариства та змін до них. 
 
СЛУХАЛИ: 
9.1. Доповідає Голова Правління ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери» Хименюк Н.А., яка  
представила  на розгляд та затвердження в новій редакції внутрішні документи Товариства: 
Положення про Загальні Збори Товариства; 
Положення про Наглядову Раду Товариства; 
Положення про Правління Товариства;  
Положення про  Ревізора Товариства. 
Запропоновані зміни є редакційними і вносяться з метою приведення Положень  у відповідність 
до Статуту, затвердженого в новій редакції, зареєстрованого 26.03.2015р. (номер запису 
10681050021001967), відповідають чинному законодавству України та не зменшують обсяг 
прав акціонерів.   
9.2. Доповідає Голова чергових річних Загальних зборів Товариства - Бабич Валерій 
Георгійович, який  запропонував акціонерам обговорити запропоновані зміни  до внутрішніх 
документів Товариства та оголосив проект рішення з цього питання порядку денного. 

  
СТАВИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  
9.3. Затвердити в новій редакції Положення про Загальні Збори Товариства, Положення про 
Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення  про Ревізора 
Товариства. 
 
Голосували: 
«За»  подано 70 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах; 
«Проти»     ____----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що 
беруть участь у чергових річних Загальних зборах; 
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«Утримались» ___ ----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах. 
Рішення прийнято 
 
По десятому  питанню порядку денного: 
Затвердження рішень Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 
 
 СЛУХАЛИ: 
10.1. Доповідає Голова Наглядової Ради ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери» Бабич В.В., який 
оголосив   акціонерам рішення  Наглядової Ради  товариства за 2014 рік та надав пояснення 
щодо таких рішень. 
10.2. Доповідає Голова чергових річних Загальних зборів Товариства - Бабич Валерій 
Георгійович, який  запропонував акціонерам  затвердити рішення, прийняті Наглядовою радою 
в 2014 році  та оголосив проект рішення з цього питання порядку денного. 
 
СТАВИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  
10.3. Затвердити рішення  Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 
 
«За»  подано 70 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах; 
«Проти»     ____----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що 
беруть участь у чергових річних Загальних зборах; 
«Утримались» ___ ----____ голосів, що становить -- % від загальної кількості голосів, що беруть 
участь у чергових річних Загальних зборах. 
Рішення прийнято. 
 
 
 
 
 
Голова чергових річних Загальних зборів       В.Г. Бабич 

 
 

Секретар чергових річних Загальних зборів                   Н.А. Хименюк 
 

Україна, місто Київ, 16 квітня  2015 року. 
 

Додатки:  
- Перелік Акціонерів ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери»,  які зареєструвалися 16 квітня 2015 

року для участі у чергових річних Загальних зборах;  
- Протокол Лічильної комісії від 16 квітня 2015 року про підсумки голосування. 


