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ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1 

на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів 

Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна»  
(ідентифікаційний код 14333937, далі – Товариство) 

 

м. Київ 23.12.2022 р. 

 

Лічильна комісія в складі: 
Голова комісії: Петрик Євген Олексійович 

Член комісії:  Мігулько Ольга Олександрівна 

склала даний протокол про наступне: 

 

Дата проведення загальних зборів: 19.12.2022 р. 

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022 р. 

 

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 781 662 116 (сімсот 

вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) штук голосуючих простих 

іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних 

акцій. 

 

Питання порядку денного, винесені на голосування: 
1. Про приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «Телко солюшнз енд інвестментс» 

до Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна». 

 

 

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про приєднання Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Телко солюшнз енд інвестментс» до Приватного акціонерного товариства «ВФ 

Україна») 

 

Проект рішення: 
1.1. Приєднати Товариство з обмеженою відповідальністю «Телко солюшнз енд інвестментс» 

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43354822, зареєстроване в Україні за адресою 03110, місто Київ, 

вулиця Університетська, будинок 13А) до Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна». 

 

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у 

загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. 

 

Підсумки голосування: 
"ЗА" – 781 662 116 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 

для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 

для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 

акцій. 

 

Прийняте рішення: 
1.1. Приєднати Товариство з обмеженою відповідальністю «Телко солюшнз енд інвестментс» 
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(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43354822, зареєстроване в Україні за адресою 03110, місто Київ, 

вулиця Університетська, будинок 13А) до Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна». 

 

 

 

Голова лічильної комісії   Петрик Є.О. 

 (підпис)  

   

Член лічильної комісії   Мігулько О.О. 

 (підпис)  

   

 


