Приватне акціонерне товариство
«КИЇВСПЕЦМОНТАЖ»
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 12.07.2022 року
Бюлетень № 2 для кумулятивного голосування
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): ____________________________
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, назва, серія, номер, дата
видачі документа, що посвідчує фізичну особу, ідентифікаційний код): ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ ,
або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, код за ЄДРПОУ та
код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру
країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _________________________
_________________________________________________________________________________________________
Найменування акціонера (якщо
акціонер є юридичною особою):
_______________________________
_________________________________________________________________________________________________
Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 8 порядку
денного): 3
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради
(питання 8 порядку денного):______________________________________________________________________________
Загальна кількість членів Голови Наглядової ради, що обирається шляхом кумулятивного голосування (питання 9
порядку денного): 1
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання Голови Наглядової ради
(питання 9 порядку денного):______________________________________________________________________________
Загальна кількість членів Ревізора, що обирається шляхом кумулятивного голосування (питання 10 порядку денного): 1
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання Ревізора (питання 10
порядку денного):___________________________________________________________________________________
Питання 8 порядку денного:
Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Перелік кандидатів

Кількість голосів за
кандидата

1. Дзерик Володимир Іванович, акціонер
Рік народження: 1951
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Дзерик Володимир Іванович,
якому належить 1620 (одна тисяча шістсот двадцять) штук простих іменних акцій Товариства
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 1620 (одна тисяча шістсот
двадцять) штук простих іменних акцій Товариства
Освіта: Вища. Одеський технологічний інститут холодильної промисловості. 1975 р.
Спеціальність – холодильні та компресорні машини і установки.
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:
Приватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж» Голова Наглядової ради.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 3 09.09.2010 - по теперішній час
ПрАТ «Київспецмонтаж» - Голова Наглядової ради
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Кандидат є афілійованою особою Товариства.
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає.
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні
всі відомості про кандидата.

Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________
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2. Макаренко Галина Венаминівна, акціонер
Рік народження: 1960
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Дзерик Володимир Іванович,
якому належить 1620 (одна тисяча шістсот двадцять) штук простих іменних акцій Товариства
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 15 (пятнадцять) штук простих
іменних акцій Товариства
Освіта: Вища. Харківський фінансово-економічний інститут. 2002 р. Спеціалізація –
«Бухгалтерський облік».
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Приватне акціонерне
товариство «Київспецмонтаж»- бухгалтер першої категорі, основне.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 3 01.07.2004 - по теперішній час
ПрАТ «Київспецмонтаж» - бухгалтер першої категорії.
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає.
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні
всі відомості про кандидата.
3. Кузнєцова Мирослава Олегівна, акціонер
Рік народження: 1983
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Дзерик Володимир Іванович,
якому належить 1620 (одна тисяча шістсот двадцять) штук простих іменних акцій Товариства
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє
Освіта: Вища. Національний авіаційний університет в м. Києві, 2009 р. Спеціальність економіка і
підприємництво.
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Приватне акціонерне
товариство «Київспецмонтаж»- провідний інженер з організації експлуатації та ремонту будівель
і споруд
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 3 03.03.2014 р. по 11.04.2019 р.
ПрАТ «Київспецмонтаж» - інженер з маркетингу;
З 11.04.2019 по 17.05.2021 р. ПрАТ «Київспецмонтаж» заступник начальника КДВ;
З 17.05.2021р. по теперішній час ПрАТ «Київспецмонтаж» -провідний інженер з організації
експлуатації та ремонту будівель і споруд.
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні
всі відомості про кандидата.

Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________
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Питання 9 порядку денного:
Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
Перелік кандидатів

Кількість голосів за
кандидата

1. Дзерик Володимир Іванович, акціонер
Рік народження: 1951
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Дзерик Володимир Іванович,
якому належить 1620 (одна тисяча шістсот двадцять) штук простих іменних акцій Товариства
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 1620 (одна тисяча шістсот
двадцять) штук простих іменних акцій Товариства
Освіта: Вища. Одеський технологічний інститут холодильної промисловості. 1975 р.
Спеціальність – холодильні та компресорні машини і установки.
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:
Приватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж» Голова Наглядової ради.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 3 09.09.2010 - по теперішній час
ПрАТ «Київспецмонтаж» - Голова Наглядової ради
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Кандидат є афілійованою особою Товариства.
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає.
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні
всі відомості про кандидата.
Питання 10 порядку денного:
Обрання Ревізора Товариства.
Перелік кандидатів

Кількість голосів за
кандидата

1. Ясінська Кристина Володимирівна
Рік народження: 1995 р.
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Дзерик Володимир Іванович,
якому належить 1620 (одна тисяча шістсот двадцять) штук простих іменних акцій Товариства
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє
Освіта: Вища. Національний Університет біоресурсів і природокористування України. 2016 р.
Спеціальність –економіка підприємства.
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Приватне акціонерне
товариство «Київспецмонтаж» -заступник начальника планово-економічного відділу.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 11.09.2017 р. по 01.10.2018 р.
ПрАТ «Київспецмонтаж» - економіст другої категорії;
З 01.10.2018р. по 02.01.2019 р. – ПрАТ «Київспецмонтаж» - економіст першої категорії;
З 02.01.2019 р. по 03.02.2020 р. – ПрАТ «Київспецмонтаж» - провідний економіст;
З 03.02.2020 р. по теперішній час - ПрАТ «Київспецмонтаж» -заступник начальника плановоекономічного відділу.
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні
всі відомості про кандидата.
Увага!
Бюлетень повинен 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.

Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________
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Голосування за цим бюлетенем проводиться шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні кількість
голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного
товариства, що обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного
кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши навпроти кожного з обраних кандидатів відповідну
кількість голосів.
У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для
кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________
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