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Бюлетень  
для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) для 

дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківський завод 
«Промприлад» 

 

Повне найменування товариства -  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД» 
(ідентифікаційний код  05782912) 

 
Дата  проведення річних Загальних  зборів - 26.03.2021 року   
 
Реквізити акціонера:  
П.І.Б./найменування акціонера 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП 

(за наявності) – для фізичної особи  

Код за ЄДРПОУ та код ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО  
(ідентифікаційний код з торговельного, судового або 
банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований іноземний суб’єкт господарської 
діяльності) – для юридичної особи 

 

Реквізити представника акціонера (за наявності): 
П.І.Б./найменування представника акціонера 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП 

(за наявності) – для фізичної особи  

Код за ЄДРПОУ та код ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО  
(ідентифікаційний код з торговельного, судового або 
банківського реєстру країни, де офіційно 
зареєстрований іноземний суб’єкт господарської 
діяльності) – для юридичної особи 

 

 

Кількість голосів, що належить акціонеру: 

 
___________(_____________________________) 
                                            ( прописом) 

Дата заповнення бюлетеня акціонером 

(представником акціонера): 

  
____________________ 2021 р. 

 
Питання порядку денного, винесене на голосування: 

9. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства 
 

Проект рішення з дев’ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  

Обрати Наглядову раду Товариства у складі: Филюк Юрій Миколайович – голова Наглядової ради, 
Токмиленко Аліна Сергіївна – член Наглядової ради, Фуфалько Іван Юрійович – член Наглядової ради. 
 

Варіанти голосування: 

 
 

 
 

 
 

«ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ»  

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує 

волевиявлення акціонера. 
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Питання порядку денного, винесене на голосування: 

11. Про обрання Голови та членів Правління Товариства. 
 
Проект рішення з одинадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  

Обрати Правління у складі: Токмиленко Олександр Сергійович – голова Правління, Маркуц Ігор 
Ярославович – член Правління, Мелешко Віталія Андріївна - член Правління. 
 

Варіанти голосування: 

 
 

 
 

 
 

«ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ»  

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує 

волевиявлення акціонера. 

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити 
акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За 
відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути 
підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим 
електронним підписом акціонера (його представника). 
 

Увага! 
Цей бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: 

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який було розміщено у вільному для акціонерів 
доступі на власному веб-сайті ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» 
(http://prylad.com.ua/informacziya-emitenta/) у розділі «Збори акціонерів»;  

2)  на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 
3) не зазначено реквізити акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є 

обов’язковою відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів 
акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196; 

4) якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного 
варіанта голосування щодо одного проекту рішення. 
 
 


