Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені
наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар
органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного
загальних зборів:
1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію Товариства в наступному складі: голова лічильної комісії – Боярська Наталія
Вікторівна, член лічильної комісії – Куртін Олег Сергійович. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати
припиненим після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Потапчука Івана .Матвійовича, секретарем загальних зборів –
Боярського Володимира Захаровича.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення та регламент роботи загальних зборів Товариства: виступи і
відповіді на питання – до 15 хв., довідки – по 3 хв., закінчити загальні збори не пізніше 3 годин роботи,без ререрви. Всі
питання і пропозиції подаються секретарю зборів, з дозволу голови загальних зборів у письмовому вигляді, вказуючи
прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника). Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного
питання порядку денного і тільки по тому питанню порядку денного, яке розглядається. Голосування відкрите –
бюлетенями для голосування. Форма та текст бюлетеня затверджується рішенням наглядової ради.
4. Звіт голови правління про роботу Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2019 році.
Затвердження звіту і основних напрямків діяльності Товариства у 2019 році.
Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності у 2019 році.
5.Звіт голови наглядової ради про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу наглядової ради такою, що
відповідає меті і цілям діяльності Товариства.
6. Звіт голови ревізійної комісії Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Визнати роботу ревізійної комісії
задовільною.
7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
8. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження
розміру річних дивідендів.
Проект рішення: Одержаний Товариством прибуток спрямувати на проведення ремонтів автостанцій та розвиток
виробництва. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.
9.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції . Затвердження нової
редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення його
державної реєстрації.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову
редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів Товариства на підписання та
здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства .
10.Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про наглядову раду Товариства,
Положення про правління Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції Положення
про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про правління
Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Положень Товариства.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про
наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити
нову редакцію Положень Товариства. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів Товариства на
підписання нової редакції Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про наглядову раду
Товариства, Положення про правління Товариства.
11. Припинення дії Положення про ревізійну комісію Товариства та затвердження Положення про ревізора Товариства.
Надання повноважень на підписання Положення про ревізора Товариства.
Проект рішення: Припинити дію Положення про ревізійну комісію Товариства. Затвердити Положення про ревізора
Товариства. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів на підписання Положення про ревізора
Товариства.
12. Припинення повноважень голови та членів правління.
Проект рішення: В зв'язку із закінченням терміну обрання, припинити повноваження голови правління - Потапчука Івана
Матвійовича, членів правління: Модринської Раїси Іванівни, Модли Ігоря Михайловича, Попко Віктора Йосиповича,
Лаха Анатолія Петровича.
13. Про обрання голови та членів правління Товариства.
Проект рішення: Обрати правління Товариства в складі 6 (шести) осіб, а саме: обрати головою правління - Потапчука
Івана Матвійовича. Обрати заступниками голови правління: Гітун Наталію Іванівну, Корнейчук Інесу Вікторівну.
Обрати членами правління: Попко Віктора Йосиповича, Модлу Ігоря Михайловича, Лаха Анатолія Петровича.
Встановити термін повноважень обраного складу правління - 4 роки.
14. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну обрання, припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії
Товариства, а саме: голови ревізійної комісії – Гунжер Зої Гнатівни, членів ревізійної комісії: Корнейчук Інеси Вікторівни,
Гітун Наталії Іванівни.
15. Обрання ревізора Товариства.
Проект рішення: Обрати ревізором Товариства - Гунжер Зою Гнатівну.
16. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою, членами
правління та ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на

підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з головою, членами правління та ревізором
Товариства.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
головою, членами правління та ревізором Товариства та розмір їх винагороди. Уповноважити особу, обрану загальними
зборами, на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з головою, членами правління та
ревізором Товариства.

