Бюлетень
для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»
Дата проведення річних Загальних зборів:

22.11.2022р.

Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера):

__________

Кількість голосів, що належать акціонеру:
_____________ (_______________________
__________________________________________________________________________________)
(прописом)

Реквізити акціонера:
П.І.Б. / найменування акціонера
Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що поcвідчує особу
та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

_____________________________________

_____________________________________

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

________________________________

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

_______________________________

Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що поcвідчує особу
та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

_____________________________________

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

Загальна кількість членів Наглядової ради
кумулятивного голосування – 3.

________________________________

АТ «Київмедпрепарат», що обираються шляхом

Загальна кількість членів Ревізійної комісії АТ «Київмедпрепарат», що обираються шляхом
кумулятивного голосування – 2.

__________________________________________________
Підпис акціонера (представника акціонера)
1

Питання, винесене на голосування: 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Акціонерного товариства
«Київмедпрепарат» згідно з поданими пропозиціями акціонерів

Кількість голосівзазначається
навпроти кожного
кандидата

1. Прізвище, ім’я, по батькові:
Зозуля Руслан Петрович
__________________________________________________________________________

2. Рік народження : 1966.
3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер
АТ« Київмедпрепарат» Гудов К.В., який володіє 1 простою іменною акцією
АТ «Київмедпрепарат», що становить 0,000008 % від статутного капіталу
Товариства.
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ
«Київмедпрепарат» :
7959 штук простих іменних акції АТ «Київмедпрепарат», що становить
0,06858 % від статутного капіталу Товариства.
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення,
спеціальність, кваліфікація) :
Вища - ОВИМУ 1989Р., МІМ МВА -2000р., Академія при президентові
України - 2008р.
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає
кандидат у юридичних особах :
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РОЗВИТОК І ДОБРОБУТ», керівник.
7. Загальний стаж роботи : 34 років.
8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період,
місце роботи, займана посада):
ПрАТ "Гемопласт", президент, з 06.09.2019 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«РОЗВИТОК І ДОБРОБУТ», керівник.
9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості : Відсутні.
10. Наявність (відсутність) заборони обіймати посаду та/або займатись
певною діяльністю : Відсутні.
11. Чи є особа афілійованою особою АТ «Київмедпрепарат» : Ні.
12. Акціонери та посадові особи АТ «Київмедпрепарат» не є
афілійованими особами кандидата .

(кількість голосів)

Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової
ради АТ «Київмедпрепарат» згідно Вимог до інформації про кандидатів у
члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР
№402 від 01.06.2017р
__________________________________________________
Підпис акціонера (представника акціонера)
2

2. Прізвище, ім’я, по батькові:
Гудов Костянтин Володимирович
__________________________________________________________________________

2. Рік народження : 1973.
3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер
АТ« Київмедпрепарат» Гудов К.В., який володіє 1 простою іменною акцією
АТ «Київмедпрепарат», що становить 0,000008 % від статутного капіталу
Товариства.
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ
«Київмедпрепарат»:
1 штука простих іменних акцій АТ «Київмедпрепарат», що становить
0,000008 % від статутного капіталу Товариства.
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення,
спеціальність, кваліфікація):
Вища - Донецький державний технiчний унiверситет – 1995р., інженермеханік, конструювання та виробництво гірничих машин та устаткування.
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає
кандидат у юридичних особах:
ПрАТ "Ділові партнери", директор.
7.
Загальний стаж роботи : 32 рік.
8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період,
місце роботи, займана посада):
ПрАТ "Ділові партнери", директор.
9.
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості : Відсутні.
10. Наявність (відсутність) заборони обіймати посаду та/або займатись
певною діяльністю : Відсутні.
11. Чи є особа афілійованою особою АТ «Київмедпрепарат» : Ні.
12. Акціонери та посадові особи АТ «Київмедпрепарат» не є
афілійованими особами кандидата .

(кількість голосів)

Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової
ради АТ «Київмедпрепарат» згідно Вимог до інформації про кандидатів у
члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР
№402 від 01.06.2017р

__________________________________________________
Підпис акціонера (представника акціонера)
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3. Прізвище, ім’я, по батькові:
Партишев Олександр Олександрович
__________________________________________________________________________

2. Рік народження : 1967.
3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер
АТ« Київмедпрепарат» Гудов К.В., який володіє 1 простою іменною акцією
АТ «Київмедпрепарат», що становить 0,000008 % від статутного капіталу
Товариства.
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ
«Київмедпрепарат»:
30 штук простих іменних акцій АТ «Київмедпрепарат», що становить
0,000258 % від статутного капіталу Товариства.
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення,
спеціальність, кваліфікація):
Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка. 1991р., Геологічна
зйомка, пошуки та розвиток родовищ корисних копалин.
Міжнародний інститут менеджменту, 1999р, Менеджмент зовнішньо
економічної діяльності - Спеціаліст з управління ЗЕД; Магістр бізнесадміністрування.
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає
кандидат у юридичних особах:
Корпорація "Артеріум", комерційний директор.
7. Загальний стаж роботи : 33 роки.
8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період,
місце роботи, займана посада):
Корпорація "Артеріум", комерційний директор.
9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості : Відсутні.
10. Наявність (відсутність) заборони обіймати посаду та/або займатись
певною діяльністю : Відсутні.
11. Чи є особа афілійованою особою АТ «Київмедпрепарат» : Ні.
12. Акціонери та посадові особи АТ «Київмедпрепарат» не є
афілійованими особами кандидата .

(кількість голосів)

Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової
ради АТ «Київмедпрепарат» згідно Вимог до інформації про кандидатів у
члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР
№402 від 01.06.2017р

__________________________________________________
Підпис акціонера (представника акціонера)

4

Питання, винесене на голосування: 12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Акціонерного товариства
«Київмедпрепарат» згідно з поданими пропозиціями акціонерів

Кількість голосівзазначається
навпроти кожного
кандидата

1. Прізвище, ім’я, по батькові:
Руссова Валентина Львівна
__________________________________________________________________________

2. Рік народження : 1948.
3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер
АТ« Київмедпрепарат» Гудов К.В., який володіє 1 простою іменною акцією
АТ «Київмедпрепарат», що становить 0,000008 % від статутного капіталу
Товариства.
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ
«Київмедпрепарат» :
15 штук простих іменних акції АТ «Київмедпрепарат», що становить
0,000129% від статутного капіталу Товариства.
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення,
спеціальність, кваліфікація) :
Вища - Київський інститут народного господарства, 1978р., бухгалтерський
облік у промисловості, економіст.
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає
кандидат у юридичних особах:
Пенсіонер.
7. Загальний стаж роботи : 50 років.
8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період,
місце роботи, займана посада):
ТОВ «Артеріум ЛТД», директор, з 2018р. пенсіонер.
9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості : Відсутні.
10. Наявність (відсутність) заборони обіймати посаду та/або займатись
певною діяльністю : Відсутні.
11. Чи є особа афілійованою особою АТ «Київмедпрепарат» : Ні.
12. Акціонери та посадові особи АТ «Київмедпрепарат» не є
афілійованими особами кандидата .

(кількість голосів)

Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Ревізійної
комісії АТ «Київмедпрепарат» згідно Вимог до інформації про кандидатів у
члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР
№402 від 01.06.2017р
__________________________________________________
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Підпис акціонера (представника акціонера)
2. Прізвище, ім’я, по батькові:
Семененко Оксана Василівна
________________________________________________________________________

2. Рік народження : 1958.
3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер
АТ «Київмедпрепарат» Гудов К.В., який володіє 1 простою іменною акцією
Товариства, що становить 0,000008 % від статутного капіталу Товариства.
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ
«Київмедпрепарат»:
1 проста іменна акція АТ «Київмедпрепарат», що
становить 0,000008 % від статутного капіталу Товариства.
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення,
спеціальність, кваліфікація): Вища - Київський політехнічний інститут,
1981р., Основні процеси хімічних виробництв і хімічна кібернетика, інженер.
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає
кандидат у юридичних особах:
АТ «Київмедпрепарат», фахівець по цінним паперам.
7. Загальний стаж роботи : 43 років.
8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період,
місце роботи, займана посада):
АТ «Київмедпрепарат», фахівець по цінним паперам.
9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості : Відсутні.
10. Наявність (відсутність) заборони обіймати посаду та/або займатись
певною діяльністю : Відсутні.
11. Чи є особа афілійованою особою АТ «Київмедпрепарат» : Ні.
12. Акціонери та посадові особи АТ «Київмедпрепарат» не є
афілійованими особами кандидата .

(кількість голосів)

Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Ревізійної
комісії АТ «Київмедпрепарат» згідно Вимог до інформації про кандидатів у
члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР
№402 від 01.06.2017р
__________________________________________________
Підпис акціонера (представника акціонера

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.
Увага! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний власноручно
акціонером (представником акціонера)(крім випадку засвідчення бюлетеня
кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
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