
пРотокол ль 2-10
3агальних збор!в акц!онер1в

Б!дкритого акпц!онерного товариства
Ёац|ональна акц|онер!!а страхова компан1я <<0ранта)>

15 грудня 20|0 року м. 1{и]в

3г|дно реесщу власник|в 1менних ц|нних папер|в Б1дкритого
акц1онерного товариства Ёац|ональна акц|онерна страхова компан|я
кФранта>)' складеного на 15 щудня 201_0 Рок}, заресстровано 3590 акц1онер|в,
як| волод|тоть простими !менними акц|ями у к|лькостл, |32 495 45з тптуки, як{
нада}оть право голосу.

[1рисутн1: акц|онери ЁА€1( <Франта)) та !х представники - всього 21
(двадцять одна) особа, як| волод|тоть у сукупност| простими |менними
акц|ями нАск <Франта>> у к|лькост| 1|з 422 311 (сто тринадцять м|льйон|в
чотириста двадцять дв1 тисяч| триста одинадцять) акц|ями' що становить
85,6о^ голос|в в|д загально| к|лькост1 голосуточих акц|й 1{омпан||' як1 надатоть
право голосу для вир|1пення вс|х питань, що в|дносяться до компетенц|]
3агальттих збор1в акц|онер1в.

[олова Реестрац1йно| ком|с|| [рищенко Б.Р1. пов|домив про наявн|сть
кворуму' в зв'язку з чим оголосив, що 3агальн| збори акц1оттер|в с в|дкритими
та правомочними лриймати р|тшення'

1. €лухали |олову Ресстрац!йно| ком1с!|, який запропонував затвердити
питання порядку денного та регламенту !х розгляА} на 3агальних зборах
акц|оттер1в Ё{А€( <Франта>.

Б!4Р11||14-}{!!:
1.1. 3атвердити наступний порядок денний 3агальних збор1в

акц|онер1в ЁА€1( кФранта>:
1) [{р' затвердт{е1{ня питаг1ь порядку денного та регламенту !х

розгляду на 3агальних зборах акц|онер|в ЁА€1{ <Франта>.
2) |{р' обрання робоних орган|в | затверд}кення порядку

голосування на 3агальних зборах акц|онер1в ЁА€1{ кФранта>.
3) |{р' затвердження зв|ту |{равл|ння нАск <Франта>) про

результати ф|нансово-господарсько| д|яльност| 1(омпан|| за 2009 р1к.4) |{ро затвердх{ення зв|ту та висновк|в Рев1з1йно] ком|с|| про
ф!нансово-господарську д1яльн|сть ЁА€( <Франта>> за 2009 р|к.5) |{ро затвердх{ення р|нного зв|ту та бадансу 1{омпан|| за 2009 р|к'6) |{ро визначення гторядку покриття збитк|в ЁА€1{ <Франта)) за
п1дсумками роботиу 2009 Роц|.

7) ||ро внесег1ня зм|н до €татуту нАск кФранта>) 1цляхом
викладення його в нов|й редакц||.

8) [{р' внесення зм|н до по.]1ожень про органи управл|ння та
контролго нАск <Франта>) 1пляхом викладення !х в нов|й редакц1|.



3атверлх<ення ново| редакц|| поло)кень про органи управл|ння та контрол}о
нАск <Франта>.

9) |{ро обрання члена [{равл|ння ЁА€( <Франта>"

|'2' 3атверАити настулний регламент розгляду питань порядку
_]енного 3агальних збор|в акц1онер1в РА€( <Франта>:

для допов|дач|в з питань порядку денного - до 5 хвилин на кожне
п!1тання;

для в|дпов1дей назалитання - до 5 хвилин з коя{ного питання;
.]-ця виступа}очих в обговоренн| питань - до 3 хвилин' але не б|льтше

10 хвтт.тттн на одне питання порядку денного.
3аписуватись на виступи стосовно обговорення питань порядку

.]енного. як правило' 1пляхом подання записок до Робоно| |{резид||.
3апитання до допов|дан|в такох<, як правило' подавати в письмов|й

фор:т1 до Робочо| [{резид||.

|олосувалш""
??3а.' _ 113 422 110 (99,99982%)
"про*пш" _ не]}4с'€ (0,00000%)

"угпр шмалшсь " _ не.|}|а€ (0'00000%)

"не еолосува.|,ш" _ 201 (0'00018%)

Р1пцення прийнято.

Р!тпення }{'ц 1 3агальних збор|в акц|онер|в ЁА€( <Франта>) додасться.

2. €лухали |олову Ресстрац1йно| ком1с!|: <|{р' обрання робоних орган|в |

затвердх{ення порядку голосування на 3агальних зборах акц|онер1в ЁА€(
,<Франта>.

БР1Р||!|Р1-'|}1:
2.|. Фбрати:

1) [оллового 3агальних збор|в - Р1ансвського Бладислава Балер|йовина'
акц1онера нАск <Фраттта>.

2) €екретарем 3агальних збор|в - [рипольського [еорг|я Флеговина,
акц|онера нАск <Франта>.

3) Робону |{резид1то 3агальних збор|в у такому склад|:
Р[аневського Бладислава Балер|йовттна, акц|онера ЁА€( <Франта>>,

[олови 3бор1в;
€п|лки Флега Б|кторовина, [олови Ёаглядово| Ради

нАск <Франта>.

4) Редакц|йну ком|с|то 3агальних збор|в у такому склад|:
[рищенка Балер|я йихайловича' заступника [олови |{равл!ння

нАск <Франта>;



|олосувалш:
,?3а,? _ 113 422 163 (99'999в7%)
'|про*пш" _ не|}4с'€ (0,000о()уо)

" угпр шлошт шсь " _ не/}| ш€ (0'0 00 0 0%)
"не аолосув0.[1ш" _ 148 (0'00013%)

Р1ппення прийнято.

Р!тшення ]\} 2 3агальних збор|в акц|онер|в }{А€( <Франта>) додасться.

3. €лухали: к|{ро затверд}(ення зв|ту |[равл|ння нАск <Франта>) про
результати ф!нансово-господарсько| д1яльност| 1(омпан|| за 2009 р1о"

{опов1дав: |[уганов !.|.,
[олова |{равл|ння
нАск <Франта>

Б14Р|||!|4]||4:

3.1 . 3атвердити зв|т |{равл|ння нАск <Франта>) про результати
ф|нансово-господарсько| д1яльност1 1(омпан|] за 2009 р|к (додасться).

з.2' Бизнати роботу [{равл|ння нАск <Франта> у 2009 Роц1
за,:ов|льното.

[олосувалш."

'?3а,? _ 86 064'943 (75'88008%")

"про*пш" _ 138 (0'00012%)

"угпршлоал!/сь" _ 27 357 167 (24'11974уо)

"не еолосув0./'ш" _ 63 (0'00006%)



Р!ппенця прийнято.

Р!тшення ]\! 3 3агальних збор|в акц1онер1в ЁА€( кФранта>) додаеться.

4. (.-т*-хали: .|{ро затверд)кення зв|ту та виснов |в Рев|з|йно? ком|с|| про
ф_нзнсово-господарську д|яльн|сть ЁА€( кФранта>> за 2009 р|о.

{,опов!дав: €аф'янн!ков [.Ф.,
член Рев|з|йно| ком|с||
нАск <Франта>

БР1Р1|!!Р1.||[1:

-+' 1. 3атвердити зв|т та висновки Рев|з|йно] ком1с|| про ф1нансово-
_ ь_'тс|1Ф.]?Рську д|яльн|сть ЁА€( <Франта>> за2009 р|к (додатоться).

[олосувалш:

'?3ш?' _ 8б 065 144 (75'88026уо)

"про!пш" _ не.г,|а€ (0'00000уф
"угпрш-шалшсь" _ 27 357 104 (24'11968%)

"не еолосув0./'ш" _ б3 (0'00006уо)

Р!шлення прийнято.

Р|пшення ]\} 4 3агальних збор|в акц1онер1в ЁА€1( кФранта>) дода€ться.

5. €лухали: к|{ро затверд>т{ення р|нного зв|ту та балансу ЁА€( кФранта> за
]009 р|о"

[опов1дала: Болотова 0.Б.,
пертпий заступник [олови
|{равл|ння ЁА€( <Франта>

Б14Р1!||14"|![1:

5.1. 3атвеРАити р|нну ф|ттансову зв|тн|сть ЁА€1( <Франта>> за2009 р|к у
склад|:

Балансу (додасться);
3в1ту про ф|нансов| результати (додаеться);
3в1ту про рух гро1пових котпт|в (додаеться);
3в|ту про власний кал|тал (додаеться);
Аулиторського висновку незалея{ного аудитора про ф|нансову зв|тн!сть

за 2009 р|к (додаеться).



[олосувапи:
??3а,? - 86 065 081 (75'88020уф
"прогпи" - не.,па€ (0'00000%о)

"угпри-гпалцсь" - 27 357 104 (24'11969уф
"не еолосувалц" _ 126 (0,00011ю

Р1пшення прийнято.

Р!гшення.]\! 5 3агальних збор1в акц|онер|в ЁА€( <Франта>) додасться.

6. €лухали: <|{ро визначення порядку покриття збитк|в
н^\ск <Франта>> за п|дсумками роботи у 2009 Роц1>.

{опов1дала: Болотова Ф.Б.,
пертпий заступник [олови
|[равл1ння ЁА€( <Франта>

Б}1Р|1|!|4]|14:

6.1. |{окриття чистого збитку по 1{омпан1| за 2009 р]к у розм|р1 236
\1.1н. 972 тис. гртл. зд1йснити за рахунок прибутк|в майбутн|х пер|од|в.

|олосувалш:

'?3а,? _ 113 422 025 (99,99975%)

"прогпш" _ 148 (0'00013уо)

"утпр ш;па;с шсь " - нел!а€ (0'000 00%)

"не еолосува"/1ш" _ 138 (0'00012уо)

Р!ппення прийнято.

Р1шлення ][р б 3агальних збор|в акц|онер1в ЁА€( кФранта>) додаетьоя'

7. (.лухали: <|{ро внесення зм|н до статуту ЁА€( <<Франта>) 1шляхом
в|1юг1адення його в нов|й редакц|[>.

{опов1дав: |рищенко Б.}1.,
заступник [олови |{равл|ння
нАск кФранта>

Б[Р11|!14-|{[|:

1.\. [орунити |{равл1ннто ЁА€1{ <Франта)) доопрац}овати зм|ни до
[татуту Б|дкритого акц|онерного товариства Ёац|ональна акц1онерна
страхова компан|я <Франта>> в1дпов|дно до д|тоного законодавства' виклав1пи
}"1ого в нов|й редакц||.



1 .2' Бклточити питання про так| зм|ни до порядку денного найближчих
3ага-гтьних збор|в акц|онер|в Ё{А€( <Франта>> в 2011 роц|"

|олосувалш:
',3а?? - 107 879 937 (95'11351уф
"прогпш" _ нел|о€ (0,00000%о)

"угпршлпштшсь" _ 5 542 248 (4'88б38уф

"не аолосувалш|| _ 126 (0'00011%)

Р!пшення прийнято.

Р!гшення ф 7 3агальних збор|в акц|онер1в ЁА€( <Франта>) додасться.

8. €лухали: <|{ро внесення зм1н до поло}кень про органи управл|ння та
контрол}о нАск <Франта>) 1пляхом викладення !х в нов|й редакц||.
3атверАх<ення ново] редакц|| положень про органи управл|ння та контролто
н-\ск кФранта>.

[опов1дав: |рищенко Б.[.,
заступник [ олови |{равл|ння
нАск кФранта>

Б}1Р1|!!}1]{!(:

8.|..{оопрац1овати зм1ни до полоя{ення про Ёаглядову раду
г[\ск кФранта>) та положення про |{равп|ння нАск кФранта>> в|дпов|дно до
]1 гочого законодавства.

8'2. Бклточити питання про так| зм|ни до порядку денного
.-зт]б--тюкчих 3агальних збор|в акц|онер|в ЁА€1{ <Франта>> в 201'1 роц|.

[олосувалш:
,1за'? - 113 422 173 (99,99988%)

"прогпш" _ нел'а€ (0'00000%)

" у гпр шлоал шс ь " - не/}4а€ (0'0 0 0 0 0уф

"не еолосувш.ш" _ 138 (0'00012 %)

Р1пшення прийнято.
Р!п.шення ]\! 8 3агальних збор|в акц|онер1в ЁА€1{ <Франта> додаеться.

9" €.-тъ'ха;ти: к|{ро обрання члена |{равл|ння Ё1А€1( <Франта>.

{опов!дав: €п!лка Ф.Б.,
[олова Ёаглядово| ради
нАск <Франта>



Б|4Р||!!!4"||}1:

9-[- обр6гп Болкова €ерг|я Флекоандровича
к{ш сорсшгао на посаду заступника |олови |{равл|ння.

[олосувалш:
??за,, - 113 422 110 (99,99982%о)

"прогпш" _ не|о'а€ (0'00000%о)

"утпршлла;тшсь" _ 138 (0'00012%)

"не еолосувалш.? _ 63 (0'0000б%)

Р!ппення прийнято.

}!:ппп .& 9 3агальних збор|в акц|онер|в Ё{А€( <Франта> додаеться.

|о.това 3агальних збор1в акц!онер|в
шАск <<0ранта>> Б. Р[ансвський

€схретар 3агальних збор1в акц|онер1в

членом |{равл|ння

!

]1{ск <<Франта>>

|о-това [1равл!ння ЁА€( <<Франта>>

|. 1рипольський

[.11уганов
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