
П Р О Т О К О Л 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПАТ «Львівський  селекційно-племінний центр» 
 

09грудня2017 року      с. Купче, Буського району 
 

Станом на 09 грудня 2017 року статутний капітал ПАТ «Львівський  селекційно-племінний центр» становить 
1154590,00 грн., який розділений на 4618360 простих іменних акцій номінальною вартістю  0.25 грн (двадцять п'ять копійок) 
кожна. 

Перелік осіб, що мають право на участь у зборах складено станом на 24 год. 05.12.2017 року, в переліку 
обліковується  191 акціонер, що володіє4 618 360 акціями, що становить 100% від Статутного капіталу Товариства. 

Для визначення кворуму прийнято 3995400 шт. голосуючих акцій, що становить 86,51% від Статутного капіталу та 
100% всіх голосуючих акцій.. 

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії, станом на 11.50 год.,05.05.2016 року, на Загальних зборах акціонерів 
ПАТ «Львівський  селекційно-племінний центр» зареєструвалося 3 акціонерів-фізичних осіб та їх представників, що 
володіють 3994620 акціями, що становить 99,98% від всіх голосуючих акцій Товариства. 

Згідно ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” Загальні збори акціонерів ПАТ «Львівський  селекційно-
племінний центр» від 09 грудня 2017 року визнаються правомочними і це дозволяє утворити робочі органи зборів та 
приступити до розгляду питань порядку денного. 

Голосування здійснюється бюлетенями для голосування за принципом одна акція дорівнює одному голосу. 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ : 
1. Обрання Лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та секретаря зборів 
3. Про зміну типу Товариства за зміну найменування Товариства 
4. Про прийняття нової редакції Статуту товариства та затвердження внутрішніх положень Товариства, надання 

повноважень на підписання Статуту 
 
 
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Директора ПАТ «Львівський  селекційно-племінний центр», який запропонував обрати лічильну комісію у складі: а 
саме 2 осіб – Анклевич Б.А., Сало Б.М. 
Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб – Анклевич Б.А., Сало Б.М. 
Рішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА” - 3994620 голосів; що становить 100% від всіх зареєстрованих для участі у зборах 
“ПРОТИ” - 0 голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів.  Бюлетені, визнані недійсними" - немає. 
 
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Директора ПАТ «Львівський  селекційно-племінний центр», який запропонував обрати головою загальних зборів 
Нестора Андрія Євгеновича, секретарем – Вальків Іван Степанович 
Вирішили: Обрати головою загальних зборів акціонерів Нестора Андрія Євгеновича, секретарем – Вальків Іван 
СтепановичРішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА” - 3994620 голосів; що становить 100% від всіх зареєстрованих для участі у зборах 
“ПРОТИ” - 0 голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів.  Бюлетені, визнані недійсними" - немає. 
 
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Директора ПАТ «Львівський  селекційно-племінний центр», який запропонував, в зв’язку із змінами в чинному 
законодавстві, змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та, 
відповідно, найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Львівський  селекційно-племінний центр" на 
Приватне акціонерного товариства " Львівський  селекційно-племінний центр". Він довів до відома акціонерів, що відповідно 
до Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство (у випадку прийняття рішення про зміну типу товариства) 
зобов'язане викупити акції у акціонерів, які голосували проти зміни типу товариства (у разі звернення акціонерів з заявами). 
Голова зборів акціонерів Нестор А.Є.  поставив цю пропозицію на голосування. 
Вирішили: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та, 
відповідно, найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство "Львівський  селекційно-племінний центр" на 
Приватне акціонерне товариство "Львівський  селекційно-племінний центр". 
Рішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА” - 3994620 голосів; що становить 100% від всіх зареєстрованих для участі у зборах 
“ПРОТИ” - 0 голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів.  Бюлетені, визнані недійсними" - немає. 
 
 



 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали:Представника Наглядової ради., який виступив з пропозицією щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом 
прийняття його у новій редакції та запропонував на розгляд загальним зборам акціонерів проект нової редакції Статуту 
ПрАТ “Львівський селекційно-племінний центр”. Уповноважити Голову зборів Нестора А.Є. підписати нову редакцію статут 
ПрАТ "Львівський  селекційно-племінний центр" та вчинити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції 
Статуту 
Голова зборів акціонерів поставив цю пропозицію на голосування. 
Вирішили: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом прийняття його у новій редакції як Статут ПрАТ "Львівський  
селекційно-племінний центр". 2. Уповноважити Нестора А.Є. особисто, або по його дорученню іншій особі, вчинити всі 
необхідні дії по підготовці та проведенню державної реєстрації Статуту ПрАТ "Львівський  селекційно-племінний центр", з 
правом підпису. 
Рішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА” - 3994620 голосів; що становить 100% від всіх зареєстрованих для участі у зборах 
“ПРОТИ” - 0 голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів.  Бюлетені, визнані недійсними" - немає. 
 
Порядок денний вичерпаний. 
 
 
Голова Загальних зборів                                                              Нестор А.Є. 
 
 
 
Секретар Загальних зборів                                              Вальків І.С. 


