Бюлетень
для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
що проводяться дистанційно 28 грудня 2020 р.
Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2020 р.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): __________________________
Кількість голосів, що належать акціонеру: _______________________________________________
Реквізити акціонера:
П.І.Б./найменування акціонера: _________________________________________________________
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та
РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи:_____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського
реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – для
юридичної соби:______________________________________________________________________
Реквізити представника акціонера (за наявності):
П.І.Б. /найменування представника акціонера:_____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та
РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи:_____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського
реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – для
юридичної
особи:_______________________________________________________________________________

Загальна кількість членів Ревізійної комісії

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» , що обираються

шляхом кумулятивного голосування – 3 особи.

_________________________________________
(Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування:
18. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії

Кількість
голосів–
зазначається
навпроти
кожного
кандидата

1. Прізвище, ім’я, по батькові: Пухова Людмила Олександрівна
2. Рік народження: 1977р.
3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ
ІНВЕСТМЕНТС».
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК»: відсутні.
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Київський інститут
туризму і права, 2000р., менеджмент організацій, менеджер-економіст.
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: головний бухгалтер
ТОВ «Інтерстарч Україна»
7. Загальний стаж роботи: 21рік 4 місяці.
8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин),
місце роботи, займана посада): заступник головного бухгалтера ТОВ «Інтерстарч Україна», з 2018р. - головний бухгалтер ТОВ
«Інтерстарч Україна»
9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні
10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні.
11. Чи є особа афілійованою особою Товариства: Ні.
12. Акціонери та посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата.
Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Ревізійної комісії.
1. Прізвище, ім’я, по батькові: Васькіна Ольга Григорівна
2. Рік народження: 1975р.
3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ
ІНВЕСТМЕНТС».
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК»:744шт.
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): середня спеціальна,
Верхньодніпровський сільськогосподарський технікум, 1994р., правознавство, юрист- економіст.
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: економіст ТОВ «ТД
«Інтерстарч Україна»
7. Загальний стаж роботи: 26років 4місяці
8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин),
місце роботи, займана посада): економіст ТОВ «ТД «Інтерстарч Україна».
9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні
10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні.
11. Чи є особа афілійованою особою Товариства: Ні.
12. Акціонери та посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата.
Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Ревізійної комісії.
1. Прізвище, ім’я, по батькові: Діхтяр Віталій Леонідович
2. Рік народження: 1971р.
3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ
ІНВЕСТМЕНТС».
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК»: відсутні.
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):вища,
Дніпропетровський металлургійний інститут, 1993р., інженер теплоенергетик, промислова теплоенергетика.
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: начальник
адміністративного відділу ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ».
7. Загальний стаж роботи: 27років 4 місяці.
8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин),
місце роботи, займана посада): начальник адміністративного відділу ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ
КОМБІНАТ».
9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутні
10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутні.
11. Чи є особа афілійованою особою Товариства: Ні.
12. Акціонери та посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата.
Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Ревізійної комісії.

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 акціонером (представником акціонера) (крім
випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

_________________________________________
(Підпис акціонера (представника акціонера)

