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ПОВЦОМЛЕННЯ
про пИсумки голосуванIIя на рiчних загальних зборах 24 листопада2022 РОКУ

Приватне акцiонерне товариство (РАЗНОБИТПРОДУКТ) (еДРПОУ 2З49497З)
(надалi за текстом - <Товариство>)повiдомJUIе, що 24 листопада 2022 року Товариством
бупо ,rро"едено рiчнi загшrьнi збори акцiонерiв за розультатаNIи 2021 року в порядку,

пЪредбаченому рiшеннями Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку вiд

0б листопада2022 року Nч1318 та }lъ1319, якими передбачено, що у разi якщо в одному

мiсцi зiбралися акцiонери - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй, вони мають право

прийнятЙ буль-яке рiшення з питань, що належать до компетенцii загальних зборiв

акцiонерiв такого товариства вiдповiдно до закону таlабо статугу акцiонерного

товариства.
На виконанняч.3 ст.45 ЗУ <Про акцiонернi товариства> повiдомJIяемо, що рiчними

загальними зборами Приватного акцiонерного товариства кРАЗНоБИТПРОДУКТ), якi

вiдбулися 24 листопада 2022 року (протокол Jrlb24/1|l2022), було прийнято наступнi

рiшення:
1, Обрати лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного

акцiонерно.Ъ,овар"ства <РАЗноБитпРОДУКТD у складi 1 (однiеr) особи:

Кононенко Iрина Володимирiвна - голова лiчильноi KoMicii.

2. Обрати головою загальних зборiв Мартинчук Iрину Леонiдiвну.
обрати секр9тарем загальних зборiв Бондаренко Бориса Володимировича.
3. Результur" дььностi Товариства визнати задовiльними та затвердити Рiчний звiт

Приватного акцiонерного товариства кРАЗНоБитпродУКТ> за перiод з 01 сiчня 2021

року по 31 грулня 2021 року.
4. Робоiу д"реоrорu Приватного акцiонерного товариства кРАЗНоБТПРОЩУКТ> У

2021 рочi u"irurй задовiльною та такою, що вiдповiдае MeTi та напрямка:rл дiяльностi

Товариства i положеншIм установчих документiв. Затвердити звiт директора Приватного

акцiонерного товариства кРдЗноБитпРОДУКТ) за 2021 piK в цiлому,
5. Отриманuiа у 2021 роцi шрибугок направити на розвиток пiдприемства в IIовному

обсязi, дивiденди не розподiJuIти.
6.Внести змiни до вiдомостей про rIасника Приватного акцiонерного товариства

кРдЗНоБитпродУКТ> БонДаренка Бориса Володимировича, якi мiстяться в единому

державному peecTpi юридитIних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських

формувань, в частинi мiсця проживiшня Бондаренка Бориса Володимировича, зазнатмвши,

йо йр".ою мiсця ,rро*""а"rrя Бондаренка Бориса Володимировича е: УкраТна, 03083,

MicTo КиТв, пр, Наlки, булинок 54-Б, квартира 66.

Уповноважити директора Приватного акцlонерного товариства <Разнобитпродукт )
(з правом вдачi довiреностi) вжити Bcix необхiдних дJuI проведення державноi

реестрашii змiн до вiдомостей про Товариство, Сдиному державному
peccTpl юридичних осiб, фiзичних осiб- формувань,
пов' язаних з прийняттям вищевказаного
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