
8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 
проведення 03.04.2012 

Кворум 
зборів** 96.1783 

Опис 

Порядок денний сформований органом управлiння Товариства. Пропозицiй до порядку денного не 
було. 1- Обрання голови та секретаря зборiв. Затвердження кiлькiсного складу лiчильної комiсiї, 
обрання голови та членiв лiчильної комiсiї. 2 - Про звiт органiв управлiння Товариства про фiнансово-
господарську дiяльнiсть Товариства за 2011 р.: про затвердження рiчної фiнансової звiтностi та 
балансу Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту 
Ревiзiйної комiсiї, звiту Директора. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 3 - Прийняття рiшення 
про змiну найменування Львiвського вiдкритого акцiонерного товариства "Галант" у зв'язку з 
приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".4 - Внесення змiн 
та доповнень до статуту Львiвського вiдкритого акцiонерного товариства "Галант" ,шляхом 
затвердження Статуту у новiй редакцiї у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону 
України "Про акцiонернi товариства". 5 - Викуп акцiй Львiвського вiдкритого акцiонерного 
товариства «Галант». 6 - Припинення повноважень членiв Наглядової ради. 7 - Про обрання членiв 
Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових/трудових договорiв (контрактiв), 
що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, що уповноважується 
на пiдписання таких договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 8 - Про припинення 
повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. 9 - Обрання членiв ревiзiйної комiсiї, затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, що уповноважується на пiдписання таких договорiв (контрактiв) з 
членами Ревiзiйної комiсiї. 10.Попереднє схвалення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є предметом таких правочинiв перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi за 2011 рiк та попереднє схвалення значних 
правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв перевищує 50 
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi за 2011 рiк та можуть вчинятись 
протягом одного року з дати проведення чергових зборiв акцiонерiв ЛВАТ «Галант», а саме: 
укладення договорiв (контрактiв та iнших правочинiв щодо отримання позик, позичок, кредитiв вiд 
рiзних фiнансових установ, надання товарiв та нерухомостi в заставу i таке iнше, та надання 
Наглядовiй радi ЛВАТ "Галант" повноважень щодо схвалення конкретних правочинiв в рамках цього 
попереднього схвалення. 11.Про затвердження умов договору зi зберiгачем. Прийнятi рiшення: 1 - 
Обрати Головою зборiв Колодiя Юрiя Богдановича, обрати секретарем зборiв Печко Ольгу 
Володимирiвну. Затвердити склад лiчильної комiсiї в кiлькостi 3 (трьох) осiб. Обрати головою 
лiчильної комiсiї Таранського Iгора Петровича, обрати членами лiчильної комiсiї: Добровольську 
Наталiю Миколаївну, Сухецьку Катерину Богданiвну. 2 - Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та 
баланс Товариства за 2011 р. Затвердити звiт Наглядової ради. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, 
затвердити звiт директора. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї.3 - Рiшення не прийнято. 4 - Внести 
змiни та доповнення до Статуту Львiвського вiдкритого акцiонерного товариства «Галант», шляхом 
затвердження Статуту у новiй редакцiї у зв’язку iз приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону 
України «Про акцiонернi товариства». 5 - Питання «Про викуп акцiй Львiвського вiдкритого 
акцiонерного товариства «Галант» зняти з розгляду.6 - На пiдставi ст. 57 Закону України «Про 
акцiонернi товариства», вiдкликати (достроково припинити повноваження) Голови та членiв 
Наглядової ради: -Блiновського Романа Володимировича вiдкликати (достроково припинити 
повноваження) з посади Голови Наглядової ради Товариства;-Лiпко Любов Володимирiвну 
вiдкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Наглядової ради Товариства;-
Тимчишина Володимира Васильовича вiдкликати (достроково припинити повноваження) з посади 
члена Наглядової ради Товариства.-Канадської компанiї «Росан Корпорейшн» в особi представника 
Печко О.В. вiдкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Наглядової ради 
Товариства. 7 - Обрати до складу Наглядової ради Товариства: 1.Канадську компанiю «Росан 
Корпорейшн» в особi представника; 2.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Спiльне 
українсько-канадське пiдприємство «Росан» в особi представника. 3.Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Спiльне українсько-канадське пiдприємство «Росан» в особi 
представника.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 
наглядової ради Товариства, якi працюватимуть безоплатно та обрати Директора Товариства особою, 
що уповноважується на пiдписання таких договорiв з членами Наглядової ради.Затвердити умови 



трудового договору з головою наглядової ради, що працюватиме з оплатою працi згiдно штатного 
розпису/розкладу Товариства. Обрати Директора Товариства особою, що уповноважується на 
пiдписання такого трудового договору з Головою Наглядової ради. 8 - Вiдкликати(достроково 
припинити повноваження) членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Остапiв Iванни Казимирiвни. 9 - Обрати 
Ревiзiйну комiсiю у складi 3 (трьох) осiб в наступному складi:1. Остапiв Iванна Казимирiвна.2. Лiпко 
Любов Володимирiвна.3. Тимчишин Володимир Васильович. Затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi працюватимуть безоплатно 
та обрати Директора Товариства особою, що уповноважується на пiдписання таких договорiв з 
членами Ревiзiйної комiсiї. 10 - Попередньо схвалити значнi правочини, ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є предметом таких правочинiв перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi за 2011 р. та попередньо схвалити значнi 
правочини, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв перевищує 50 
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi за 2011 р. Попереднє схвалення 
правочинiв надається та дiйсне протягом одного року з дати проведення чергових зборiв акцiонерiв 
Товариства на укладення договорiв, контрактiв, iнших правочинiв щодо отримання позик, позичок, 
кредитiв вiд рiзних фiнансових установ, надання товарiв та нерухомостi в заставу i таке iнше. Надати 
Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинiв в рамках цього 
попереднього схвалення. 11 - Затвердити умови договору зi зберiгачем ТзОВ «Пiдприємство «Росан-
Цiннi Папери».  

 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пiдприємство "Росан - 
Цiннi папери" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22335534 

Місцезнаходження 79035 Україна Львівська Сихiвський Львiв Пасiчна, 135 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЄ 185212 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012 

Міжміський код та телефон (032) 222-53-87 

Факс (032) 222-53-87 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис Згiдно Договору № 10-ДМ/11 вiд 30.05.1011 року про вiдкриття 
рахункiв у цiнних паперах власникам 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних 
паперiв" 

Організаційно-правова форма  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Україна Київська - Київ Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ 498004 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044) 585 42 40 

Факс (044) 585 42 40 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е929/11 вiд 
10.06.2011 року 

 


