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ПPoToкoЛ J\Ъ 2-08
Зaгa;lьних збopiв aкцioIlеpiв

Biдкpитol'o aкцioнеpIIoгo ToBapисTBa
HацiorIaЛЬHa aкцioIIеpIra сTpaхoBa кoMПaнiя ..OpaItтa''

25 квi.гня 2008 poкy смт Maнькiвкa
Чеpкaськa oбл.

ПI,ИCУTHI: aкцiorrеpи HACК ..opaнтa'' тa ix ПpеДсTaBники BсЬoГo
/lllз'яTI, oсiб' Iцo вoltoдitoть y сyкyпнoстi 9 996 7з8 (дев'ять мiльйoIriв
/[еrз'я.гсo.г l{ев,яttoстo rшiс.гI> l.ИCЯЧ сiмсoт TpиlIIlЯTЬ вiсiм) ПpoсTИМИ iмснtlими
aкцiями, Iщo сTaЕIoBиTЬ 7З,4| o/o гo.lroсiв вiД ЗaгaJIЬtIoТ кiлькoстi гo.lloсyloчиx
aкцiй КoмпaнiТ, якi FIaДaIоTЬ ПpaBo Гoлoсy для виpiIIIен}Iя всix питaнЬ' щo
tзi21tloсяться l{o кoМIIеTенцiТ Зaгaльниx збopiв aкцioнеpiв.

Гoлoвa MattдaтнoТ кoмiсiТ Скopинa P.o. пoвiдoмив Пpo нaявнiс.гь
квopyМy, y зв'язкy З чИМ Зaгaльнi збopи aкцiorIеpiв с пpaвoМoчI{иМИ пpиймa.ги
pirпенIrя.

КеpiвI-Iик кolrTpoJlЬнoi l.pyrrи ЧеpкaсЬкoгo теpитopiaльIloГo yltpaвлiння

{еpx<aвнoi кoмiсiТ з цiнниx пaпеpiв .Ia 
фoндoвoгo pиIrкy llotroв A.I].

шoвiд1oмив, lIIo гriД Чaс lrpoBеДеIrнЯ pесстpaцiТ aкцiorrеpiв IIopyIЦеIIЬ lIе
l]ияl]JIeIIo.

I Ipсзи21сн.r. I-IACК ..opaн.гa', Зaвaдa oлексaнДp ЛеoнiдoBич с,I.aBиTЬ IIa
I.oJIoсyвaнI]я Пи.гaF{IIя Пpo вiдкpиття Зaгaльниx збopiв aкцioнеpiв IIACК
"OpaII'[a".

Гoлocувалu'.
||З(I|| _ 9 99б 73B (l00 %)
,,npomu,, - llе,цo€ (0'00 %)
,,уmpu.оtuлI|Cb|| _ нeлIo€ (0'00 %)
,,нe zoлocувaЛu,, _ Ile"ua€ (0,00 %)

Pirшеtllrя пpийrIяrт.o.

I.oлoвotо Зar'aльtrих збopiв aкцioнеpiв вiДпoвiДIro Дo Пyнк.Гy 1 1.1 стaттi
11 Cтa,гyтy FIAСК ..opaнтa'' с I1pезиl{енT I-IACк ..opaнтa', Зaвaдa o.ltексarrдp
ЛеoнiДoвиu. ЗaпеpеЧrнЬ щoДo oбpaння ГoлoвoIо Зaгaльrrиx збopiв aкцiolrсpilз
I..IACК ..opaI.ITa'' Зaвaди oлексaндpa Леoнiдol]иЧa aкцioнеpи IIе l]исЛol]иЛи.

1. Cлyхa"rrи Гo.iIoвy Збopiв: ..Пpo ЗaTBеpДжеIIt{я ПиTaFIЬ Пopя/{кy ДrIIнoI.o .ta

pеГJIaMеЕ{тy Тх poЗl.Ляl(y нa Зat.aльниx збopax aкцioнеpiв НAСК ..opaнтa''.

I}ИPIIIIИЛИ:
1.1 Зa.гвеpI\И,|I4IlaсTyIII{ий rropядoк деIltrий Зaгaльниx збopiв aкцioнеpiв I{ACК
..()paнтa'':

1) Пpo ЗaTBеplI)кrнIIя ПИTaIIЬ llopЯllкy ДrI{IIoГo Ta pегЛaMенTy Тx poзглядцу
нa Зaгa.lIьIlиx збopaх aкцiotIеpiв HACК ..opaнтa'';

2) ГIpo oбpaгIIlя poбouих opгaнiв Ta Зa'гBеpдркеннЯ ПopЯ/{кy ГoЛoсyBaння
нa ЗaгartьIIиx збopax aкllioнеpiв I{ACК ..opaнтa,';
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3) Пpo зaTBеpt{)кеHHя звiтy Пpaвлiння HACК ..opaнTa'' пpo
prЗyЛЬTaти фiнaгIсoBo-ГoсПo.цapсЬкoТ Дiяльнoстi КoмпaнiТ зa 2007 piк тa
BизI{aчеIIЕIЯ oсI{oBЕIиx нaПpямiв Дiяльнoстi нa 2008 piк;
4) llpo ЗaTBеpl{жен[Iя звiтy Ta виснoвкiв PевiзiйнoТ кoмiсii пpo

фiнaнсoвo-ГoсПoДapсЬкy Дiяльнiсть HAСК ..opaнTa', зa 2007 piк;
5) Пpo ЗaTBеp.цxtеI{Ilя pivнoгo звiтy тa 6aлaнсy Кoмпaнii зa 2007 ptк;
6) Пpo poзпoдiл пpибyткy (визнauення ПopяДкy ПoкpиTTя збиткiв)
HACК..opaнтa'' зa пiдсyмкaMи poбoти у 2007 poцi тa ЗaTBеp.цжеHI{я
IIopN4aTИBiв poзпoдiлy пpибyTкy нa 2008 piк;
7) Пpo BIIссеIIнЯ змiн тa ДoПoBне}lь Дo Cтaтyтy HACК..opaнтa'';
8) Пpo Bнесення змiн .|a ДoПoBненЬ Дo внyтpirпнiх дoкyмeнтiв
I.IAСК ..opaнTa,';

9) Пpo вiдкликaння i oбpaнr-rя членiв НaглядoвoТ paди, Pевiзiйнoi кoмiсiТ
тa Пpaв.тIiння I_IACК ..opaнтa'';

10) Пpo сTBopення' pеopгaнiзaцiIo Ta лiквiдaцiro вiдoкpемЛениx
пiдpoздiлiв I-IACК ..opaнTa'', зaтвеp.Ц}кеI{IlЯ ПoЛo)кенЬ Пpo пiдpoздiли;
1l) Пpo збiльшrення poзмipy сTaTyTI{oГo кaпiтaлy HACК ..opaнTa''

IIIЛяхoМ збiльtпення кiлькoстi aкцiй нинirпньoТ нoмiнaльнoТ вapтoстi зa
paХунoк lloДaTкoBиx вrtескiв;
|2) Пpo ЗaкpиTr (пpивaтrrе) poзмiщення aкцiй LIACК ..opaЕITa'' Ta
зaTBrp.ц}(ення IlpoToкoЛy pirпення Пpo ЗaкpиTr (пpивaтне) poзмiшеll[Iя
aкцiй;
13) Пpo зaTBеp.цження пеpелiкy iншlиx iнвестopiв, сеpеД якиХ
псpедбauенo poзМiщення aкЦiй, вiДпoвiДнo Дo якиx пpийнятo pirпення
rlpo poЗMiшIеIrня;
|4) Пpo BиЗI{aче}IIIя yПoBl{oBaжrнoГo opГaнy HAСК ..opaнТa'' l.a
I]ПoBHoBa)кеIIиХ oсiб yПoBlroвa)кенoГo opГaнy HACК ..opaпTa'', якиM
нa.цaloTЬсЯ IIoBЕIoI]a)ке}Iня щoДo IIpoBaД}кення Дiй тa пpийняття pirшень
пiд uaс зaкpиToГo (пpивaтrIoгo) poзмirцення aкЦiй Кoмпaнii.

I.2 Зaтвеpди.ги нaстyпний pеГЛaМенT poЗГЛяДy ПиTaнЬ ПopяДкy Дrl{нoГo
Зaгaльниx збopiв aкцioнеpiв LIACК ..opaнTa'':

- .цЛЯ ДoпoвiДaчiв з IIиTaнЬ ПopЯДкy .ценHoГo - Дo 5 ХBИЛи}l Ha кo)кЕIе
ПИTaIII{я;

. ДJ|Я вiДпoвiДей rla зaлиTaннЯ - Дo 5 хBиЛиFI З кo)кHoГo ПИTaн[Iя;

- I\J|Я BИсTyПaIoчиx B oбгoвopеннi питaнЬ - Дo 3 xвилин' aJIl не бiльtпе
1 0 хвилин нa oДнr ПиTaннЯ ПopяДкy ДеннoГo.

ПpoпoнyсTЬся ЗaПИсУBaTисЬ Ha BисTyПи сToсoвнo oбгoBoprнЬ ПиTaI{Ь
Ilopя/{кy ДеH}IoГo' як ПpaBиЛo' tllЛЯxoМ ПoДaI{I{я ЗaПисoк в Poбoчy ПpезидiIо.

ПpoпoнyсTЬся ЗaПиTaI{ня Дo ДoПoвiДaчiв Taкo)к' як ПpaBиЛo, ПoДaBa.ГIl B
письмoвiй фopмi Дo PoбoчoТ ПpезидiТ.

Poбoчotо MoBoIo Збopiв BИзнaчиTи poсiйськy МoBy. Пpи цьoмy Пpoтoкoл
тa pirпення Збopiв oфopмити yкpaТнсЬкolo Мoвolo, a Гoлoвi Збopiв, Cекpетapro
тa P еДaкцiйн iй кoм iс iТ з aбезпеч И.ГИ Пp aг.ильниЙ Пrp еклaД.



Гoлoсувалu'.
||Зa|| _ 9 996 738 (100 %)
,,npomu,, _ ItеЛ|a€ (0,00 %)
,,уmpшпtалLtcb,, _ ItеJ||u€ (0'00 %)
,,не zoлoсуваЛu,, _ нeл|u€ (0'00 %)

Piпrення пpийнятo.

Pirшеrlllя J\|g 1 Зaгaльниx збopiв aкцiorrеpiв HACК..opaнтa'' .цo.цaеться.

2. Слyхaли Гoлoвy Збоpiв: 
..Пpo oбpaння poбouих opгaгIiв Ta ЗaTBеpД}I{rннЯ

l IopяДкy ГoJIoсyBaння Ha ЗuгaльнЪx збЬpaх aкцioнеpiв HACК ..opaнTa''.

BИPIIIIИЛИ:

i; гoбo,y Пpезидiro Зaгaльниx збopiв y Taкoмy скЛaДl:
т т , i

b.;;;;Ь;;вil'opouиu, Гoлoвu i{u.n"дoвoТ paди нACк ..opaнтa,' ;
- ЗaвaДa oлексaндp Леo*,iдoBич, Пpезидент НACК..opaнTa'', ГoлoBa

Збopiв.
2)CекpетapемЗaгaльниxзбop iв-Сuф'янн iкoвaMикoлy

oлексaнДpol]иЧa' ЗaсTyIII{икa кеpiвникa 
.Cлyхсби 

HaгляДoвoТ PaДт,l HAСК

'.opailтa,, З кopПopaTиBIIих ПpаB Ta кopПopaтивнoТ влaснoстi.

3) Pедaкцiйнy кoмiсiro Зaгaльних збopiв y TaКoМy склaДi:

- Гpиruенкo Baлеpiй Mиxaйлoвиu, ЗaсTyПник Гoлoви Пpaвлirrня

l IACК ..opaн.гa'';

. Maнсвський Bлaдислaв Baлеpiйoви.r, кеpiвник Cлyx<би HaгляДoвoТ

pat\уIlIACК ..opaнтa', з кopпopaTиBниx ПpaB Ta кopПopaTиBнol BЛaсI{oсTl'

4) Лiuильнy кoмiсi,o Зuiu,uних збopiв y тaкoмy склaдi:

- Скopинa Poмaн oлексaндpoBич (гoлoвa кoмiсiТ).

. Iвaнoв Maксим lОpiйoвиu;

. Хoменкo Свгенiй Boлo.цимИpoBиЧ;
- Кyuеpявий Iгop ArlaтoлiйoBИЧ.

2.2. Зaтвеp'шити нaсTyIIHиИ

aкцioirеpiв HACК ..opaнTa'' :
ПopЯДoк ГoЛoсyBaнI{я IIa Зaгaльних збopax

. ГoЛoсyBaння ПpoBoДИTИ у

шiдrtя.гтя мaн.цaтiв.
фopмi вiдкpитoгo ГoЛoсyBal{Iiя IIIЛяxoM

Гoлoсувалu..
||Зu|| _ 9 996 73s (100 %)
,,npomu,, _ нeл|сt€ (0'00 %)
,,уmpu.+осtл.lcb,, _ нeмсl€ (0'00 %)
iнe-zoлocувъЛu,, _ нeЛ|o€ (0,00 %)

РirшеrItlя пpийнятo.

Pitцеllllя Ns 2 ЗaгaЛЬниx збopiв aкцiorrеpiв HACК..opaнTa'' ДoДaсться'
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3. Слyхaли: ..Пpo ЗaTBrp.ц)кення звiтy Пpaвлiння HAСК ..opaнтa'' .'po
:ез\.JIЬTaTИ фiнaнсoвo-ГoсI]oДapськoТ дiяльнoстi Кoмпaнii Зa 2007 piк Ta
JlIЗIIaЧеHIlя oсHoBI{иx нaПpямiв Дiяльнoстi нa 2008 piк' ' .

{oпoвiдaлa: БoлoTоBa O.B.,
Гoлoвa Пpaвлiння
HACк..opaнTa''

t}ИPIlIIИЛИ:

.].1 Зaтвеpz{ити звiт Пpaвлiння HACК ..opaЕITa', .'po prЗyЛЬTaти фiнaнсoBo-
:oсПoДapськoТ дiяльнoстi КoмшaнiТ тa iТ дouipнix пiдпpисMсTB зa 200] piк тa

оснoвlti }IaПpяМи дiяльнoстi нa 2008 piк (дoдaеться).
].] l]изrraти poбoтy Пpaвлiння HACК ..opaнтa,, 

у 20О7 poцi зaдoвiльнoto.
Гoлoсувалu..

||Зu|| - 9 996 738 (100 %)
,,npomu,, - Itе.цa€ (0'00 %)
,,уmpu.uалl,tcb,, - нeл|o€ (0'00 %)
,,не zoлocуваJlu,. _ не"0|а€ (0'00 %)

PiшеIlня пpийllятo.

PiшеlIIrя JYе 3 ЗaгaЛЬI{иХ збopiв aкцioнеpiв HACК..opar{Ta'' ДoДaеться.

-1. C.lIyхaли: ..Пpo ЗaTBеpДхtенIIя звiтy Ta BисHoвкiв PевiзiйнoТ кoмiсiТ пpo

ф irraнсoвo.ГoсПoДapсЬкy .цiяльнiсть HACК ..opaнтa', зa 20О7 piк''.

{опoвiдaлa: Кa"тIiпoвеp I.Б.,
нaЧaЛЬF{ик yПpaBЛiння oблiкy
тa звiтнoстi -

гoлoвний бyxгaлтеp
HACК..opaЕITa''

I}ИPIIIIИЛИ:

].1 Зaтвеpдити звiт Ta BисI{oBки PевiзiйнoТ кoмiсiТ пpo фirraнсoвo-
l.oсПoДapсЬкy Дiяльнiсть HAСК ..opaнтa', зa 2ОО7 piк (дoдaIоться).

Гoлocувалu..
||Зo|| - 9 996 738 (100 %)
,,npomu,, _ нeл|o€ (0'00 %)
,,уmpu",lссtлl,tc|,,, _ HеJуIa€ (0'00 %)
,,нe zoлocуваЛ|,l,, - I!ел|o€ (0,00 %)

PiшеtI lIя пpийIlятo.

Piшtеlltlя J\b 4 ЗaгaЛЬI{иx збopiв aкlдioнеpiв НAСК ..opaнTa'' .цoДaсться.
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5. Cлyхaли: ..Пpo ЗaTвеp.цяtення piuнoгo звiтy тa бa-лaнсy КoмпaнiТ зa
]l-tO7 piк' '.

{опoвiдaлa: КaлiIloвеp I.Б.,
I{aЧaЛЬHик yПpaBЛiння oблiкy
тa звiтнoстi _
гoлoвний бyxгaлтеp
HACК..opaнTa''

BИPIIПИЛИ:
r.1 ЗaтвеpДити piuний звiт тa бaлaнс HACК ..opaнTa', зa 2007 piк, Щo
. io.IaсTЬся.

Гoлoсувалu..
||За|| _ 9 996 738 (100 %)
,,npomu,, - IIеЛ|o€ (0'00 %)
,,уmpuлlсtлI,tcb,, _ нeлua€ (0'00 %)
,,нe zoлocувъЛu,, - нe.\|а€ (0'00 %)

Piшеt l l tя пpийнятo.

PirцеlllIя Лb 5 ЗaгaЛЬF{иХ збopiв aкцioнеpiв HACК..opaнтa'' .цo.цaсться.

6. С'тryхaли: ..Пpo poзпoдiл пpибyткy (визнauенI{я ПopЯДкy ПoкpИ.гтя збиткiв)
HAСК..opaнTa'' Зa пiдсyмкaми poбoти y 2007 poui .Гa ЗaTBrp.ц}кеIIнЯ
HopMaTиBiв poзпoдiлy пpибyTкy нa 2008 piк''.

}ЁЁ#:l;}#,'11H.:A,";;гa ЗB1TнOсT1 _

гoлoвний бyхгaлтеp
HACК..opaнTa''

BиPl|]]ИЛИz
6.1 ЗaтвеpI\И.|И I{aсTyПIIий пopядoк poЗIloДiлy пpибyткy КoмпaнiТ зa 20О7 ptк

- нa фopмyBaння prзеptsнoгo фoндy - |00% (3140,1 тис. Гpн.).
6'2|IaлpaBИ.ГИ кoIIlTИ pеЗеpBнoгo фoндy нa poЗBиToк КoмпaнiТ.
6.з Зaтвеpдити тaкi ЗaПpoПoнoвaнi Пpaвлiнням нopMaTиBи poзпoдiлy
rrpибyткy нa 2008 piк (y вi.цсoткaх Дo сyMИ ЧисToГo пpибyткy):

- нa фopмyBal{ня pеЗеpBнoгo фoндy - |00%.

Гoлoсувалu'.
||Зa|| _ 9 996 738 (100 %)
,,npomu,. _ Itе.,|4а€ (0'00 %)
,,уmpuмшлIlcb,, - Itе.цa€ (0,00 %)
,,не zoлocувшJ|u,, _ неuуI{t€ (0,00 %)

Pirшепllя пpийIrятo.
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PiшeIlIlя Nb 6 ЗaгaЛЬIIИх збopiв aкцioнеpiв HACК..opaнтa'' ДoДaсться.

-. 
С;lухaли: ..lIpo BIIесеI{ня змiн тa.цoПoB}IrHь .цo Cтaтyтy HAСК ..opaнтa''.

{oпoвiдaв: ГpищeIIкo B.M.,
Зaстyпник Гoлoви Пpaвлiння
HACк..opaнTa''

BИPIIШИЛИ:
-.1 

IJнести змiни Дo Cтa.гyтy Biдкpитoгo aкцioнеpl{oГo ,гoBapисTBa

;]rrtioнaльнoТ aкцioIlеpIroТ сTpaхoBoТ кoмпaнiТ ..opaнтa,', BИкЛaBIПИ йoгo y

..овi  й pедaкцiТ (лoлaсться).
-.] 

flopyuити [-oлoвi Зaгaльниx збopiв aкцioнеpiв o.Зaвaдi вiд iменi

...rtioнеpiв LlAСК ..opaнтa'' пiдписaTи нoвy pедaкцirо Cтaтyтy Biдкpитoгo

-.кшiонеpнoгo ToBapисTBa HaцioнaльнoТ aкцioнеpнoi сTpaхoвoТ кoмпaнiТ
..opatIтa''.
-.] 

[.o"rroвi Пpaвлiння HACК ..opaнTa,' o.Бoлoтoвiй зaбезпечити 'ЦеPжaBнy

:L.сс.ГpaЦiIo нoвoТ pедцaкuiТ Cтaтyтy Biдкpитoгo aкцioнеplIol.o ToBapисTI]a

i{eltioнaзtьнoТ aкцiorrеpнoi сTpaхoBoТ кoмпaIriТ ..opaнтa'' вiдпoвiднo Дo

l.] кoIIoДaBсTBa УкpaТlrи.

Гoлoсувалu..
||З(I|| - 9 996 73B (100 %)
,,npomu,, _ Irc,уIo€ (0'00 %)
,'уmpuлluл|.tсb,, _ нeмa€ (0'00 %)
,,нe ZoЛocvвoЛu,, _ IIельa€ (0'00 %)

PirшеIIня пpийllятo.

PiшеIlIlя JчЪ 7 ЗaгaЛЬЕIИx збopiв aкцiorrеpiв HACК..opatlтa'' .цo.цaсться.

8. СLlyхaли: ..Пpo BнесснIIя змiн тa дцoПoBI{еHЬ Дo внyтpiшrrix дoкyментiв

lI:\СК ..opaЕITa,'.

{oItoвiдaв: ГpиrцеIIкo B.M.,
Зaстyпtrик Гoлoви l1paвлirrня
HACк..opaнTa''

BИPIIIIИЛИ:

8.l flopyuити HaгляДoвiй Paдi пiсля Дrp}кaBнoТ pесстpaцiТ нoвoТ pедaкцiТ

С.гaтy.гy HACК ..opagTa,' пpивести y вiдпoвiДнiсть.цo чиннoТ pедaкцiТ Cтaтyтy

IIAСК ..opaнTa'' .гa зaTBеplIиTИ в нoвiй pедaкцiТ Пo.ltoя<енIlЯ Пpo Нaглядoвy

рally, lloлoя<еtiня I]po Pевiзiйнy кoмiсito \a Пoлolкення llpo Пpaвлiння

l{AСК ..opaнTa''.

Гoлocувалu..
||З(l|| - 9 996 738 (100 %)
,.npоmш,, - неIflш€ (0'00 %)
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1

,,уmpuлtсtлLlcb,, _ нeЛIo€ (0'00 %)
,,не zoлocувaЛu,, - нeл|u€ (0'00 %)

PiшеIttIя пpийнятo.

Pirпення JYе 8 ЗaгaJIЬI]их збopiв aкцioнеpiв HACК ..opaнTa,' дoдaсться.

9. Слyхa;lи: ..Пpo вiдкликaнtIя i oбpaння членiв Haгля.цoвoТ paди, PевiзiйнoТ
. .:'rriсiТ тa ГIpaвлiнrrя HACК ..opaнтa''.

fioпoвiдaв: Гpищеllкo B.M.,
Зaстyпник Гoлoви Пpaвлiння
HACК..opaнTa''

BИPIlIIИЛИ:
..1 l1iдтвеpдити ПoBIloBa}(еIIIIя дiIо.roгo скЛaДy HaгляДoвoi РaДи
i t.\CК ..opaнTa'':

- Гoлoвa HaглядoвoТ paДИ Cпiлкa oлег Biктopoвии, aкцioнеp
i l .\СК ..opaнTa' ';

- Член HaгляДoвoТ Paди Aйжyлoв Aнyap Typсyнoвиu' aкцiorrеp
. {.\СК ..opaнTa,';

- Член НaгляДoвoТ paДИ Tiмipгaлссв Cеpiк СaпapбекoBич, aкцioнеp
i{\CК ..opaнтa'' '

- Ч-ltен I_IaглядoвoТ PaДи Tимiнський oлексaндp Iвaнoвич, aкцioнеp
l{.\СК ..opaнTa'';

- Ч-ltен IlaгляДoвoТ paди {жoзеф Кaнapек, aкцioнеp HACК ..opaнTa''.

.).] l1iдтвеpдити ПoBнoBaNtення дirouoго скЛa.цy PевiзiйrloТ кoмiсiТ
: {.\СК ..opaнTa'' :

- Гoлoвa PевiзiйнoТ кoмiсii Aкiмбекoвa Aлiя КapaбекiBHa' ПpеДсTaBнИк
\ I. ..1.ypaнAлем Секьiopiтiс'';

- Член PевiзiйнoТ кoмiсiТ ЖaксиЛикoBе Mеpyеpт oмapхaнiвнa,
.pеДсTaBник кoМПaIrii ..Salеta Limitеd'';

- Ч.lIен PевiзiйнoТ кoмiсii Aпaзoв Улaн КенеrшбекoBИч' tIpеДсTaBнИк
коr'tпaнiТ .. Salеta Limitеd'',
9.3 Bi.цкликaти зi скЛaДy Пpaвлiння HACК ..opaнтa'' зaстyпttикa Гoлoви
l1paвlriння Бapaнoвa lopiя oлексiйoBИЧa.

IIiдстaвa ЗaЯBa.
9..1 Oбpa.ги /{o скЛaДy Пpaвлiння F{ACК ..opaнTa'' зaстyпнИКaNЦИ Гoлoви
Пpaвлiнrrя:

. Гpaбинy Bяuеслaвa IвaнoBИЧa - з 5 тpaвня 2008 poкy;
- Mipoшrниченкa Cеpгiя BiктopoвvlЧa _ з 6 тpaвня 2008 poкy.



Гoлocувалu..
||З(I|| - 9 996 73B (100 %)
,,npomu,, _ ttеIwш€ (0'00 %)
,,уmpu.шсtл|,tcb,, _ IrcIwo€ (0'00 %)
,,нe еoлocуваЛu,, _ нeЛ|a€ (0,00 %)

PiшеIl lIя пpийIIятo.

PiшеrIня JYl 9 ЗaгaЛЬниx збopiв aкцioнеpiв HACК..opaнтa', дoдaеться.

lIl. с.lyхaJlи: ..Пpo сTBopеI{I{Я' pеopгaнiзaцiro тa .rriквiдaцiIo вiдoкpемЛениХ
. - - -.р.lo3дi.11iв HACК ..opaнTa'', зa.гвеp.Ця{еIfня ПoЛolltеllЬ Пpo пiдpoздiли''.

{oпoвiдaв: Гpищенкo B.М.,
Зaстyпник Гoлoви Пpaвлiння
HACк ..opaнTa''

BИPIIIIИЛИ:
.,.1 Лiквiдувaти:

1) ГaйсинсЬке' Жмеpинське, Кpия<oпiльське, ЛипoвеЦьке', ЛiтиtlсЬке'
' , l t l l .ИЛiB-Пoдiлl,сl,ке,.fивpiвське, ЧечельницЬке, Ямпiльське paйoннi Ta
...rrtaнське вiДДiлення HACк,,opaнтa''. ПpaвoнaсTyПЕIикoМ щoДo всix
.'lзйнoвих ПpaB тa oбoв'язкiв ГaйсиHсЬкoГo, ЖмеpинсЬкoГo' КpихсoпiЛЬсЬкoГo'
. i;ItIoвецькoГo' Лiтинськoго, Moгилiв-ПoДiльськoГo' TивpiвськoГo,
:]ече.ltt,tIицЬкoГo' ЯмпiльськoГo paйoнниx Ta Пiщaнськoгo вiДДiлень
Jк.IIоЧaIочи зoбoв, ЯЗaНHЯ Зa yГoДaMи, yкЛaДеIIИNIИ вiДДiленнями) IIpиЗЕIaчиTи

i] i rrниrlькy oблaсIry .циpекцiro НACК,,opaнTa''.
2) КiвеpuiвсЬке' ЛyЦьке, Poхсищенське paйoннi Ta ЛyЦьке мiське

.'.-t.IiлеrIIrя I-IACК ,,opaнтa''. ПpaвoнaсTyПI{икoМ щoДo всix мaйнoBИx ПpaB Ta
',.1oB,яЗкiB КiвеpuiвсЬкoГo, ЛyЦькoгo, PoжищеIlсЬкoГo paйorIниx тa Лyцькoгo
..liськoгo вiДДiлеrrь HACК ,,opaнтa'' (вклrоualoчи зoбoв'язaIIЕIя зa yГoдцaМи'
, к.laДеIIими вiltДiленнями) ПpИЗFIaчити BoлиIrсЬкy oблaснy диpекцito HACК
..opaнтa' '.

3) l1paвoбеpе>кне вiддiлеrIIIя HACК,,opaнTa''. ПpaвoнaсTyПникoМ щoДo
..сiх мaйIroвиx Пpalr Тa oбoв'язкiв ПpaвoбеprхGloГo вiДДiлення HACК
..opaнтa'' (вклIouaIovи зoбoв'язaння зa yГoДaMи' yклaДеI{иMи вiддiлеIrням)
.]pизнaЧити flнiпpotlеTpol]ськy oблaснy ДИpекцiю HAСК,,opaнтa''.

4) ЧyдrriBсЬке' JIюбapське, Poмaнiвське, ЧеpняxiвсЬке' eмiльчинсЬке'
I)rжинське, Чеpвoнoapмiйське, AнДpУtuiвське paйorrнi вiддiлення FIACК
..()paнтa''. l1paвoнaсTyl]llикoM щoДo всix мaйнoвиx ПpaB -Ia oбoв'язкiв
Ч1-.,trrirзськol-o' ЛroбapськoГo' PoмaнiвсЬкoГo' ЧеprrяxiвсЬкoГo'
СrtiльчиIIсЬкoГo' PyхtинськoГo, Чеpвoнoapмiйськoгo, AндpyrпiBсЬкoI.o
paйoнниx вiДДiлень FIACК ,,opaнTa'' (вклtoualoчи зoбoв'язal{ня Зa yГoдiaМи,
\кЛaДениМИ вiДДiленнями) rIpИЗHaЧИ.|И ЖитoмиpсЬкy oблaснy диpекцiIo
IIAСК ,,opaнTa''.



9

5 ) Miхсгipське, Беpегiвське paйoннi Ta Bеликoбичк1BсЬке

в^ --.^.-tення HAСК ..opaнтa,'. ПpaвoнaсTyПникoМ щo.цo всix мaйнoBИx ПpaB Ta
с'1-з.язкiв MiжгipськoГo' БеpегiвськoГo paйoнниx Ta Bеликoбичкiвськoгo
в. -..^.-tень HACК ..opaнтa'' (вклrоuarочи зoбoв'язaння Зa yГoДaМи, yкЛaДеIlИМи
з..-..'.rенIтями) ПpиЗI{aчити ЗaкapпaTсЬкy oблaснy диpекцiю HACК,'opaнTa''.

6) Тлyмaцьке, Гaлицьке ' СнятиIIсЬке' БyprптиrlсЬке paйoннi Ta
Ь.....-.хiвське, Iвaнo-Фpaнкiвське мiськi вiДДiлення HACК..opaнTa''.
П:.вoнaсTyПI{икoM щoДo всix мaйнoBиX ПpaB Ta oбoв'язкiв Tлyмaцькoгo,
Г..ltЦЬкoГo, CнятинськoГo' БyprштинсЬкoГo paйoнниx Ta БoлеxiвсЬкoГo'
Iз.зо-Фpaнкiвськoгo мiських вiДДiлень HACК..opaнтa', (вклIочaIoЧИ
]..-:..ltз'ЯЗa}{нЯ Зa yГo.цaМи, yкЛaДенИМи вiДДiленнями) ПpиЗнaчиTи Iвaнo-
Ф:зttкiвськy oблaснy ДиpекцiIо HACК,,opaнTa,'.

7) Floвгopoдкiвське, doлинське, {oбpoвеличкiвське, КipoBoГpaДсЬке Ta
С.. r.toltolцсЬке paйoннi вiДДiлення HACК ..opaнтa''. ПpaвoнaсTyПникoM щollo
з'..\ мaйнoвиx ПpaB Ta oбoв'язкiв Hoвгopoдкiвськoгo, {oлинсЬкoГo'
J.''5poвелинкiвськoгo, КipoвoгpaДсЬкoГo Тa CвiтлoвoДсЬкoГo paйoнниx
з..^.ti--tень HACК..opaнTa'' (вклIоuaючи зoбoB'яЗaння Зa yГo.цaми' yкЛaДеI{иМи
з ...li.тенtlями) IIpИЗНaЧI4.ГИ Кipoвoгpa.цсЬкy oблaснy диpекцiro нACК
--(  l ' , r3g'1 '3tt .

s) Гaлицьке, Фpaнкiвське, TITевченкiвське, ПеpемиrпЛяItське'
.,1;:кo-laiвсЬке, l1yстoмитiвське, Typкiвське paйoннi вiДДiлення
:: \СК..opaнTa',. ПpaвoнaсTyllникoМ щoдIo всix мaйнoвих ПpaB тa oбoв'язкiв
. ..tItцькoгo, ФpaнкiвсЬкoГo' ]TTевченкiвськoгo, ПеpемиrшЛяl{сЬкoГo'
]',1;tкoлaТвсЬкoГo, Пyстoмитiвськoгo, TypкiBсЬкoГo paйoIrних вiДДiлеIrь
.1 \CК ..opaнTa'' (вклIочa}oЧи зoбoв'язaння Зa yГoДaMи' yкЛaДениМИ
..-l--ti.-Iеннями) ПpиЗIIaчити Львiвськy oблaсHy.циprкцiro HACК,,opaнтa''.

9) Лoxвицьке, Чyтiвське, opжицьке' Cеменiвське, Глoбинське,
i .:р.tiвсr,ке, Кoбеляцьке, ГaДяцьке, {икaнськl' Зiнькiвське, Пoлтaвське

:..йotlrti вiДДiлеIlrrя HACК..opaнтa''. ПpaвoнacTyг]IlикoМ щoдo всix мaйrroBиx
..:].1I] Ta oбoв'язкiв JloxвиЦЬкoГo, Чyтiвськoгo, opх<ицЬкoГo, CеменiвсЬкoГo'
. .^oбиIrськot.o' КapлiвськoГo, КoбеляЦькoГo' Гaдяцькoго, .(икaнськoгo,
J.i lькiвськoГo, ПoлтaвськoГo paйoнниx вiДДiлень FIACК..opaнTa''
5к.lloчaloчи зoбoв'ЯЗaНъIЯ Зa yГoДaМи' yкЛaДениМИ вiДДiлеrrнями) ПpиЗI{aчИTи

. lо.lтaвськy oблaснy .цИpекЦiIo HACК,,opaнTa',.
10) {емиДiвське paйoнне тa CтепaнЬсЬкr вiДДiлення FIACК..opaнTa''.

^ IрaвoнaсTyПI{икoM щol{o всix мaйнoBИХ ПpaB тa oбoв'язкiв !емидiвськoгo
:.]I"IoнtloГo Ta CтепaньсЬкoГo вiДДiлеIlь HACК..opaнTa'' (вклIочaIoЧи

;обoв'язaння Зa yГoДaMи, yкЛaДеFIими вiДДiленнями) IIpиЗI{aчити PiвнеHсЬкy

.-.'б:Iaснy диpекцiro HACК,,opaн.гa',.
1 1 )TpoстяI{rцЬке' Cеpединoбy.Цське, ЛипoвoДoЛинське, Кpaснoпiльське,

Бr риtlське' Ямпiльське paйoннi вiДд{iлення HACК ..opaнTa''.

IlрaвoIraсTyПI{икoМ щoДo всix мaйнoBиx ПpaB тa oбoв'язкiв TpoсTЯЕIецЬкoГo,

СеpедиrroбyДськoгo, ЛипoвoдoЛинсЬкoГo, КpaснoпiлЬсЬкoГo, БypинсЬкoГo,

Яlrtпi.llьськol.o paйoнних вiДДiлень HACК..opaнTa'' (вклrouaroчи зoбoв'язaннЯ

]a yГoДaМИ' yкЛaДеI{иМи вiДДiленнями) ПpИЗII'aЧИ.IИ Cyмськy oблaсrIy

.ir,rpекцirо IfACК,,opaн.ta' '.
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11)МoнaсTиpИсЬкr, Зaлiщицьке, LШyмське paйoннi Тa Зaлiзецьке

ш; _..tенrIя FIAСК..opaнтa''. ПpaвoнaсTyПIlикoМ щoДo всix мaйнoвиХ ПpaB Ta
сб': з.язкiв MoнaстиpисЬкoГo', ЗaлiщицЬкoГo' LШyмськoгo paйoнниx Ta
1i.. ;..Цькoгo вiдДiЛr}Iь I]AСК ..opaнтa'' (вклrouaючи зoбoв'язaIIгtя Зa yГoДaМИ'
a$..-.-lеt{IlМИ вiддiленнями) IIpИЗНaЧИ.|И TеpнoпiлЬсЬкy oблaснy диpекцiю
FL'\t.К ..opaнтa,'.

13) Чyгyiвське вiДДiлення HACК..opaнTa''. ПpaвoнaсTyПIlикoМ щoДo
ш.... lraйFIoBиХ ПpaB тa oбoв'язкiв Чyгyiвськoгo вiД,цiлення HACК..opaнTa''
l3!'..:оЧaloчи зoбoв'яЗaння Зa yГoДaМи, yкЛaДеIlИМИ вiддiленням) пpизНaЧИ.IИ
Х.:.<iвськy oблaснy .циpекцiю HACК,'opaнTa''.

l. l) БiлoзrpсЬке, BеликoлеПеTИХсЬке, BеpxнЬopoГaЧицЬке, Генivеське,
}". ..нuaцьке, Кaxoвське, HoвoтpoТЦьке, Cкaдoвське, I{юpyпинсЬкс,
Ч:...:l lнсt,ке paйoннi Ta КoмсoмoЛЬсЬке вiДДiлення HACК..opaнTa''.
Г:.зoнaсTyПникoМ щoд{o всix мaйнoBих ПpaB тa oбoв'язкiв БiлoЗrpсЬкoгo,
B...;tкoлеПеTиxськoГo' BеpхньopoГaчицЬкoГo, ГенiчеськoГo, КaлaнuaцЬкoГo,
Ь.,.'.-lвськoгo, HoвoтpoТцькoгo, CкaдoBсЬкoГo' I]IоpyпиllсЬкoГo' ЧaплинськoГo
::;:.lнниx .Гa КoмсoмoлЬсЬкoГo вiДДiлень HAСК..opaнTa'' (вклroualочи
-:".. ].-IB'ЯЗaI{FIя Зa yгoДaМИ, yкЛaДrними вiддiленнями) ПpизI{aЧити ХеpсollсЬкy
с'] . .зсttY диpскrдiIo HACК,,opaнTa' ' .

15) BiнькoвеЦЬке' I{oвoyrпицЬке' Пoлoнське paйoннi вiДДiлеIrня
Г1 \сК..opaнтa'' ' [IpaвoнaсTyПHикoМ щoДo всiх мaйIloBиx Пpaв тa oбoв'язкiв
B...ькoвеЦЬкoГo, HoвoytшицЬкoгo, ПoлoнськoГo paйoIrниx вiДДiлеrrь
i: \СК..opaнTa'' (вклtoчalочи зoбoв'язaння Зa yГoДaМи' yкЛaДениМИ
з...:i..tеннями) ПpИЗнaЧити ХмельницЬкy oблaснy диpекцiro HACК,'opaнTa''.

16) ЧигиpинсЬкl, Чеpкaське, Хpистинiвське paйoннi вiДДiленrrя
i: \СК..opaнTa''. ПpaвoнaсTyПникoM щo/io всix мaйнoBиx ПpaB тa oбoв'язкiв
Ч;:. ttpинськoГo' Чеpкaськoгo' Xpистинiвськoгo paйoнних вiддiлень
i1 \СК,.opaнTa'' (вклroчaloчи зoбoв'язaння Зa yГoДaМи, yкЛaДениMи
.. -:i-.tенtlями) ПpиЗнaЧити ЧеpкaсЬкy oблaснy диpекцiro ЕIACК ,,opaнTa,'.

|7 ) Зacтaвнiвське вiДДiлеrrня HAСК ..opaнтa''. ПpaвoнaсTyПникoМ щoДo
..'lх r,taЙнoBих ПpaB тa oбoв,язкiв Зaстaвнiвськoгo вiДДiлень HACК..opaнтa''
зI.IIочaIoчи зoбoв'язaння Зa yГoДaМи, yкЛaДениМи вiддiленням) пpизII,aЧИ\_И

Ч..LrIIiI]еI{ькy облaснy ДИpекi{irо HAСК,,opaнTa''.
18) CpiбIrянське, Hoвгopoд-Ciвеpське, Iuнянське, CoсIrицьке,

.r}-ro;{HЯIICЬКe, СемеlIiвське paйoннi вi.цДiлення FIACК..opaЕITa''.
I'-.aвoнaстyПнИкoМ щoДo всix мaйнoBиx ПpaB тa oбoв'язкiв СpiбI{яllсЬкoГo'
{tlBгoPo.Ц-Ciвеpськoгo, Iuняttськoгo, CoсницькoГo' ГopoднянсЬкoГo,

СеuенiвсЬкoгo paйoнних вiДДiлень F{ACК..opaнTa,' (вклrouaroчи зoбoв'ЯЗaIILIЯ
]] \.ГoДaМи, yкЛa.цrниMи вiДДiлеIrнями) I7pИЗНaЧИ-ГИ Чеpнiгiвськy oблaснy
..irpекцirо HACК,,opaнTa''.

Гoлoсувалu..
||Зa|| _ 9 996 738 (100 %)
,,npomu,, _ нeЛ|a€ (0'00 %)
,,уmpuлtсtлI,lcb,, _ IIеI||а€ (0,00 %)
,.не zoлocувшЛu,, _ IIеЛ|o€ (0'00 %)
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Pirпеlrrtя пpийllято.
PitlrеtlllяI JYе 10 Зaгaльних збopiв aкцiorrеpiв HAСК..opaнтa'' дoдaсться'

l l. С.-ryхaЛи: ..Пpo збiльrпенIrя poзмipy cTaTyTнoгo кaпiтaлy HACК ..opaнтa''

..'.]Я\o\,I збiльшrення кiлькoстi aкцiй нинirпньoТ нoмiнaльнoТ вapтoстi зa
:-1\\ ГIoк ДoДaTкoBих внескiв' ' .

{oпoвiдaв: ГpищеIIко B.M.,
Зaстyпник Гoлoви Пpaвлiння
HACК..opaнTa''

BИPIIIIИЛИ:

.. . Збi-'Iьшlи.ги poзмip сTaTyTHoГo кaпiтaлy HACК ..opaнтa'' ПIЛяхoМ
j.1...,Ll-Iення кiлькoстi пpoстиx iменниx aкцiй iснylоuoi нoмiнaльнoТ вapтoстi нa
.:.:tl] 000 (rпiстнaдЦяTЬ мiльйoнiв TpисTa ДBi тисянi) I]JTyк Зa paхyнoк
-. _ jТкoBиХ Bнескiв нa сyМy 95 з66 700 (дев'янoстo П'яTЬ мiльйoнiB TpисTa
.. .. ]есят tшiс.гь тИcЯЧ сiмсoт ) гpивень.
.. ] fopУЧИTИ Пpaвлiннro HACК ..opaнтa'' BяtиTи l{aЛе}с{иx зaxoДiв щol{o
:.'- JТpaЦiТ BиПyскy aкцiй HACК ..opaнтa'' 

ДoДaткoвoТ (сьoмoТ) емiсiТ
э. -..LrBiдtIo llo ЗaкoIIoДaBсTBa УкpaТни.

Гoлocувалu..
||Зa|| _ 9 996 738 (100 %)
,,npomu,, _ Ilе.Mu€ (0'00 %)
,,уmpuлlсtлI'tct,,, - нeJу'a€ (0'00 %)
,,нe zoлocувшЛ.l,, - Itе'Mo€ (0'00 %)

PiшelIlIя пpийпятo.

PiurеIIllя NЪ 11 Зaгaльниx збopiв aкцioнеpiв HAСК..opaнтa'' .цo.цaсться.

l1. С;lyхaЛи: ..Пpo ЗaкpиTе (пpивaтне) poзмiщrння aкцiй I]AСК ..opaнTa,'Ta

j.1' BеpjIх{еЕIЕIЯ llpoToкoЛy pirшеннЯ Пpo ЗaкpиTе (пpивaтне) poзмiщеIItIя aкцiй''.

{oпoвiдaв: Гpищеtlкo B.M.,
Зaстyпник Гoлoви Пpaвлiння
HACК..opaнTa''

BИPIIIIИЛИ:
. i.1 ПpoвесTи зaкpите (rlpивaтне) poзмiщення aкцiй HAск ..opaнTa''.

. ].] ЗaтвеpДиTи ПpoToкoЛ pirпення Пpo зaкpите (пpивaтне) poзмirцення aкцiй
i {. \СК ..opaнTa,' (.цoДaсться).
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Гoлocувалu..
||З(I|| _ 9 996 738 (100 %)
,,npomu,. _ неIwа€ (0'00 %)
.,уmputwсtлltcb,, _ нelwа€ (0,00 %)
,,не zoлоcуваЛIt,, _ ItеIwa€ (0,00 %)

PiшеlII lя пpийIIято.

нtlя }Ъ |2 ЗaгallЬllих збopiв aкцioIrеpiв HACК..opaнтa'' ДoДaсться.

С.lr.хa".tи: ..Пpo ЗaTBеpl{)кеtIня пеpелiкy iнtпиx iнвестopiв' сеprД ЯкИх
пpийIrятo pitпення пpo

] ' . I  . . . .еHI{я ' '

doпoвiдав: Гpищеllкo B.M.,
Зaстyпtlик Гoлoви Пpaвлiння
HACК ..opaнTa',

BИPIIПИЛИ:
-: . Ilpoвести ЗaкpиTе (пpивaтне) poзмiщення aкцiй HACК ..opaнTa''

lii:*.:r.)ЧНo сеprД aкцioнеpiв КoмпaнiТ згiднo З pессTpoМ влaсникiв iмеIrних
i._...;:х пaпеpiв HACК ..opaнтa',, скЛaдеHИМ нa ДaТУ ПoчaTкy ПеpIIIoГo еTaПy
щ, ' " : i I 1 I енF I я .
: -: ] 3aкpите (пpивaтне) poзмiщення aкцiй FIACК ..opaнтa,, сеpед iншrиx
ii"-'.. гоpiв, кpiм aкi1ioнеpiв КoмпaнiТ згiднo З prссTpoM влaсникiв iменниx
-.-;:::;1\ пaпеpiв IIACк ..opaнTa'', скЛaдениM }Ia Дa.ГУ ПoЧaTкy ПеpIIIoГo еTaIIy
: ' - , l . : i rЦеt l t lя '  не пеpедбaненo.

Гoлoсувалu..
||З(I|| - 9 99б 738 (I00 %)
,,npomll,, _ нe.||сl€ (0'00 %)
,,уmpulwсtлucb,, _ ItеI|a€ (0'00 %)
,,не zoлocувъЛu,, _ нел|a€ (0,00 %)

РirшеIlrIя пpийнятo.

PirшelrlIя Nb 13 Зaгaльниx збopiв aкцioнеpiв HACК ..opaнTa'' 
дoдaсться.

lJ. СлyхaЛИi..I1po BиЗIIaчеHIIя yПoBнoBa)I(енoГo opГaнy нACК ..opaнTa'' Ta
..]oBtIoBa)кеIIих oсiб yПoBЕIoBaх{еI{oГo opГal{y I_IACК ..opaьITa'', якиM
r:.l.IaloTься Пol]IIoBaх{ення щoДo ПpoBaД)кення ДiЙ тa лpиiтняття piшrень пiд нaс
:':кpи'гoI.o (lrpивaтIroгo) poзмiщенIrя aкцiй КoмпaнiТ''.

{oIrовiдaв: Гpищellкo B.M.,
Зaстyпник Гoлoви Пpaв:Iiння
HACк ..opaнTa''
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BИPIIШИЛИ:
. ] . BlrзнaЧИТИ Пpaвлiння НACК ..opaнтa', yпoвнoвa)кеIlиМ opГaнoM емiтентa
...--_!\ Bикoнaння дiiт тa пpийняття pirпень пiД Чaс ЗaкpиToГo (пpивaтнoгo)
:-. ,'':.i]IеIlrrя aкцiй КoмпaнiТ ДoДaTкoBoТ (сьoмoТ) емiсiТ.
-: : Ila:aти Пpaвлiнню HACК ..opaнTa'' нaстyпнi пoвнoвaхtенHЯ:

- ЗaTBеp.цх(енI{я prЗyЛЬTaтiв pеaлiзaцiТ aкцioнеpaМи сBoГo ПrprBaяtнoГo
:::з.] нa пpидбaння aкцiй, щo ПpoПoнyloTЬся дo poзмiщеllнЯ;

- пpийняття pitпеIrlrя Пpo ДoсTpoкoве зaкiнчення ЗaкpиToгo (пpивaтнoгo)
:'t.,l.lirЦення aкЦiй (y paзi, якщo зaПЛaнoBaниiт oбсяг aкцiй бyд. poзмiщенo
-:".  . . . .окoвo),

- Зa.гBrp.цх{rLIIlя pеЗyЛЬTaтiв зaкpитoгo (пpивaтнoгo) poзмiщенrrя aкцiй тa
ji- ..' IIрo pеЗyJIЬ.[aTи ЗaкpиToгo (пpивaтнoгo) poзмiщення aкцiй;

- llpиЙняття piшtення щollo BHесеннЯ дo llpoтoкoЛy piшtення Пpo ЗaкpИTе
,..:.:за.гне) poзмiщеrIня aкцiй Biдкpитoгo aкцioнеprloГo ToBapисTBa
Н=....lнa-lьнa aкцiolrеplra сTpaxoвa кoмпaнiя ..opal{Ta'' (.цoДaтoк Дo piшrення
}.. -.tьних збopiв aкцiorIеpiв LIACК..opaнTa'' jYg 12 вiд25.04.2008 p.) змiн, щo
;:'.'.\lоTЬсЯ ПoчaTкy Ta стpoкiв poзмiщення aкцiй (y paзi нrМoжЛивoстi
]] '- эr-.]e НIrя poзмiщеIl}lя aкцiй y сTpoки' щo Bкaзaнi в зaзнaченoMy pirпеннi);

- лpиЙняTTя' y paзi пoтpеби' pirпrнЬ З ПиTaнЬ' ПoB'яЗaних iз ЗaкpиTиМ
,.-].:ЗaТним) poзмiЩеIrIrям aкцiй КoмпaнiТ вiДпoвiДнo Дo Пpoтoкoлy pirпення
:;t. ЗaкpИTе (rrpивaтне) poзмiщегIIrя aкцiй Biдкpитoгo aкцioнеpнoГo
:..зjрItствa Haцioн€LПЬI{a aкцioнеp}ra сTpaxoBa кoмПaнiя ..opaнтa'' (лoлaтoк дo
:. . .еIIHя ЗaгaльItиx збopiв aкцioнеpiв IfACК..opaнTa' '  J\Ъ 12 вiд25'04.2008 p.).
.:'.] }.tloвнoвaжениМИ oсoбaми yПoBнoBa)кеIloГo opгaнy HACК ..opaнTa''
- .]-o ЗaкpИToГo (пpивaтнoгo) poзмiщення aкцiй ДoДaTкoBoi (сьoмoТ) емiсiТ
j ; : ; :{eЧиТи нaсTyгIниx oсiб:

- Бoлoтotзa ()ленa Biктopiвнa - Гoлoвa Пpaвлiння HACК ..opaнтa'';

- l_pищенкo I3aлеpiй MиxaйЛoBич - ЗaсTyПник Гoлoви ПpaвлiIrrrя ЕIACК
*1  i : ; 1 Г I Ta ' ' ;

- Maнсвський Bлaдислaв Baлеpiйoвич - кеpiвник Cлyжби HaглядoвoТ
::-.il I{AСК ..opaнTa'' з кopпopaTИBLIИX ПpaB Ta кopПopaтивнoТ влaснoстi;

- Caф'яннiкoв Mикoлa oлексaндpoBич - ЗaсTyПник кеpiвникa Cлyх<би
ii, .-rя:{oвoТ paди HACК ..opaнтa'' з кopпopaTИBниx ПpaB Ta кopПopaтивtroТ
з . . : с г Ioст i ;

- Кyuеpявий Iгop Aнaтoлiйoвич - ЗaсTyПHИк HaЧaЛЬникa Упpaвлiнrtя з

i..r:-rПopaTиBниx ПpaB Ta неpyхoмoстi - нaчaЛЬFIик вiДДiлy кopПopaTиBt{их ПpaB

i :  \СК. .opaнTa' ' .
-:.-1 I_IaдaTи yПol]HoBaя{rllиМ oсoбaм yПoвнoBa)кенoГo opГal{y HAСК ..opaнTa''
. .t)-Io ЗaкpиToГo (пpивaтнoгo) poзмiщення aкЦiй нaстyпнi ПoBнoBaження (як
:-:зo\{, тaк i кo)к}roMy oкpемo):

- зДiйсIпoг,a,|И Пrpсol{aЛьне пoвiДoN4Лення всiх aкцioнеpiв rrpo Irpийня.гi
:.;tlеtIня Зaгa.lrьниx збоpiв aкцioнеpiв щoДo ЗaкpиToГo (гrpивa.гнoгo)
:озrtiЩення aкЦiй HACК ..opaнтa'';



- l i t . lзo.] l{ТIt

Gl'Гo :е:'.BзжнLrГo ПрaBa

priш;i..я :рo ]LrЗ\tirшення;

Ссriртаp 3боpiв

fо..loва Пpaвлiння

1 4

,цiТ щoДo зaбезпечення pеaлiзaцiТ aкцioнеpaМи
нa пpидбaHъIЯ aкЦiй, вiдпoвiднo Дo якиx пpийнятo

- ]ft.rtst-l.]Irтlr :ii tЦoДo ЗaбеЗПеЧення зaкpиToГo (пpивaтнoгo) poзмiщення
H \сК . .oрaнтa ' . '

Гoлocувалu..
||3сI|? - 9 996 738 (100 %)
,,npomu,, _ IIел|a€ (0'00 %)
,,уmpuлlсtлLlcb,. _ нe.цo€ (0'00 %)
,,не zoлocувшЛu,, - Itе'цu€ (0,00 %)

PiIшеllня пpийнято.

ня }Ъ l.l Зaгaльниx збopiв aкцioнеpiв FIACК ..opaнTa,' 
дoдaеться.

щ!oBа 3бopiв O. Зaвaдa
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d.r,,
M. Сaф'янrIiкoв

Бoлoтoвa
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/ 07 тpaвня 2008 poкy я, Чopнiй C.Б' нoтapiyс КиТвськoгo мiськoгo
нoтapiaльнoГo oкpyГy зaсвiдuyro спpaвжнiсть пiДписy Гoлoви збopiв - ЗaвaДи
oлексaндpa ЛеoнiдolИЧa' Секpетapя збopiв - Сaф'яннiкoвa Mикoли
oлексaндpoBиЧa тa Гoлoви Пpaвлiння Biлкpит.oгo aкцioнеpнoГo ToBapИсTBa
IlaцioнaльнoТ aкцioнеpttоТ сl.paхoBoТ кoп'tпaнiТ <<Oрaн.гa)) - БoлoтoвoТ oлени
Biктopiвни, якi зpoбленo -v мoТй присr,тностi.
oсoбy ЗaвaДи o.Л., Сaф'яннiкoBa М.o. тa Бo.roтoвoТ o.B BсTaнoBЛеF{o'
ПoBt{oBa)кеF{ня Тх пеpевipенo.

ЗapесстpoBa'o в ресстрi зa JYs !!4 /st gs{

нo ПЛaTIl зa .]o\IoB-цеl{lсTro.
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