БЮЛЕТЕНЬ № 1 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)
Місце проведення позачергових Загальних зборів: м. Львiв, вул. Козельницька, 15 (адмiнiстративна
будiвля, актова зала, 1 поверх).
Дата і час проведення позачергових Загальних зборів: 7 квiтня 2015 року о 10:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

0
(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №1 порядку денного:
"Обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв Товариства. Затвердження регламенту роботи
позачергових Загальних зборiв Товариства."
Проект рішення з цього питання:
"1.1. Обрати Лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв Товариства у наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї - Федорова Надiя Володимирiвна;
Члени Лiчильної комiсiї:
- Кiрсанова Ольга Михайлiвна;
- Румпа Олександр Юрiйович;
- Бiгуняк Євген Сергiйович.
1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборiв Товариства (додається)."
Голосування:

ЗА
010000100094

ПРОТИ
010000000094

УТРИМАВСЯ
010000200094

До уваги акціонера!
Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).
У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!
Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами
рішення.
Підпис акціонера (представника акціонера)

(недійсний)

(не брав участі в голосуванні)

БЮЛЕТЕНЬ № 2 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)
Місце проведення позачергових Загальних зборів: м. Львiв, вул. Козельницька, 15 (адмiнiстративна
будiвля, актова зала, 1 поверх).
Дата і час проведення позачергових Загальних зборів: 7 квiтня 2015 року о 10:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

0
(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №2 порядку денного:
"Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть."
Проект рішення з цього питання:
"2.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами
Товариства значного правочину, зокрема, щодо надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання платiжних зобов'язань
(а) DTEK FINANCE PLC, юридичної особи за законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422508, що має юридичну
адресу: 18 Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi - "Емiтент Облiгацiй"), (б) DTEK ENERGY B.V., юридичної особи за
законодавством Нiдерландiв, реєстрацiйний номер 34334895, що має юридичну адресу: бул. Схiпхол 231, Тауер Б, 5-й поверх, 1118
BH, Амстердам Схiпхол, Нiдерланди (надалi - "Гарант 1"), DTEK HOLDINGS LIMITED, компанiї, що створена за законодавством
Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 174860, яка має зареєстрований офiс за адресою: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066,
Нiкосiя, Кiпр (надалi - "Гарант 2"), DTEK TRADING LIMITED, компанiї, що створена за законодавством Республiки Кiпр,
реєстрацiйний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi - "Гарант 3"),
DTEK TRADING SA, компанiї, що створена за законодавством Швейцарiї, реєстрацiйний номер CH-660.1.668.013-4, що має
юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалi - "Гарант 4"), DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанiї, що створена за
законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG
(надалi - "Гарант 5") (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом - "Гаранти") та (в) ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 34225325), ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи
00178353), ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 05508186), ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00131305), ПАТ "ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО" (iдентифiкацiйний код юридичної
особи 00130872), ТОВ "ДТЕК СХIДЕНЕРГО" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 31831942), ТОВ "ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ"
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 37713861), ТОВ "ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи
37596090), ТОВ "ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37014600), ТОВ "ТЕХРЕМПОСТАВКА"
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 31366910), ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи
00169845), ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938) та ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI"
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 31018149) (надалi кожен - "Поручитель", а разом - "Поручителi"), (г) iнших юридичних осiб,
в яких Гарант 1 володiє (прямо або опосередковано) акцiями та/або корпоративними правами, що становлять бiльше 50%
статутного капiталу (надалi - "Пов'язанi особи") (надалi кожен - "Додатковий Поручитель/Гарант", а разом - "Додатковi
Поручителi/Гаранти"), щодо сплати будь-яких сум, що пiдлягають сплатi Емiтентом Облiгацiй та/або Гарантами та/або
Поручителями та/або Додатковими Поручителями/Гарантами (i) за борговими цiнними паперами (облiгацiями), що плануються до
випуску та розмiщення Емiтентом Облiгацiй на мiжнародних ринках капiталу на загальну основну суму, що не перевищує 200000000
(двiстi мiльйонiв) доларiв США, з процентною ставкою вiдповiдно до умов випуску та розмiщення облiгацiй, зi строком погашення не
пiзнiше травня 2019 року (надалi - "Граничнi умови фiнансування") (надалi - "Облiгацiї") iз залученням DeutscheBank AG,
LondonBranch та, у разi необхiдностi, iнших банкiв, погоджених Правлiнням Гаранта 1, у якостi дилера(iв)-менеджера(iв) (dealer
manager(s)),(ii) за договором обслуговування випуску Облiгацiй (Indenture) та/або договором довiрчого управлiння (Trust Deed) мiж,
окрiм iнших, Товариством, Емiтентом Облiгацiй, Гарантами, Поручителями та/або iншими особами, (iii) за договорами поруки, що
укладаються iншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (iv) за договорами гарантiї, що укладаються Гарантами
та/або Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими iншими документами, якi повиннi укладатися, видаватися, випускатися
або пiдписуватися згiдно або у зв'язку з випуском та розмiщенням Облiгацiй з метою їхнього обмiну на облiгацiї, розмiщенi
компанiєю DTEK Finance B.V. у 2010 роцi (надалi - "Iснуючi Облiгацiї").
2.2. Попередньо схвалити укладання та пiдписання Товариством договору поруки (Deed of Surety) (надалi - "Договiр Поруки") щодо
надання поруки згiдно з пунктом 2.1. цього протоколу та затвердити здiйснення Товариством будь-яких операцiй, передбачених
Договором Поруки.
2.3. Попередньо схвалити надання Товариством будь-яких iнших, нiж вказанi у пунктах 2.1. - 2.2. цього протоколу, зобов'язань щодо
вiдшкодування будь-яких збиткiв, витрат та iнших сум будь-якого характеру та виду та/або iнших зобов'язань та внесення змiн до
будь-яких документiв (включаючи, але не обмежуючись, договорами), пов'язаних iз випуском та розмiщенням Iснуючих Облiгацiй,
шляхом укладання/видачi будь-яких договорiв (незалежно вiд строку їх дiї та вартостi товарiв, робiт та послуг, що є їх предметом,
але з урахуванням того, що така вартiсть може становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства), свiдоцтв, розпоряджень, довiдок, сертифiкатiв, повiдомлень i iнших документiв, включаючи, але
не обмежуючись, усiма та будь-якими додатками до договорiв, що зазначенi вище (надалi - "Транзакцiйнi документи"),та/або
додаткових угод про внесення змiн до Договору Поруки та будь-яких iнших Транзакцiйних документiв, якi повиннi укладатися,

Підпис акціонера (представника акціонера)
Сторінка 1 з 4

видаватися, випускатися або пiдписуватися Товариством згiдно або у зв'язку з випуском та розмiщенням Облiгацiй з метою їхнього
обмiну на Iснуючi Облiгацiї.
2.4. Попередньо схвалити укладення Товариством будь-яких правочинiв (незалежно вiд строку їх дiї та вартостi товарiв, робiт та
послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартiсть може становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) щодо внесення змiн до будь-яких документiв (включаючи, але не
обмежуючись, договорами), пов'язаних iз випуском та розмiщенням Iснуючих Облiгацiй, а також видачу свiдоцтв, розпоряджень,
довiдок, сертифiкатiв, повiдомлень та iнших документiв, включаючи, але не обмежуючись, усiма та будь-якими додатками до
правочинiв, що зазначенi вище (надалi - "Документи про змiни").
2.5. Прийняти рiшення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами
Товариства правочинiв з Пов'язаними особами, якi є правочинами iз заiнтересованiстю у розумiннi ст. 71 Закону України "Про
акцiонернi товариства", за умови, що вони вiдносяться до правочинiв, визначених у пунктах 2.1. - 2.4. цього протоколу.
2.6. Встановити, що укладання, видання, випуск та/або пiдписання Товариством Договору Поруки та iнших Транзакцiйних
документiв та/або Документiв про змiни вiдповiдно до пунктiв 2.2. - 2.4. цього протоколу здiйснюється на наступних умовах:
1) Наглядова рада Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства остаточно визначає та
погоджує умови Договору Поруки, за умови якщо цi остаточнi умови не виходять за межi Граничних умов фiнансування, а також
визначає перелiк Транзакцiйних документiв та/або Документiв про змiни, укладання, пiдписання, отримання чи видання яких
Товариством здiйснюється пiсля отримання погодження Наглядової ради Товариства;
2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод, якi змiнюють умови Договору Поруки та/або Транзакцiйних документiв
здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства,
якщо такi змiни умов не пов'язанi iз збiльшенням/подовженням Граничних умов фiнансування.
2.7. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня
проведення цих позачергових Загальних зборiв Товариства наступних правочинiв, укладення яких Статутом Товариства вiднесено до
компетенцiї Загальних зборiв Товариства, а саме:
1) правочинiв з продажу електричної енергiї за цiнами та в об'ємi, якi визначаються вiдповiдно до Договору мiж членами Оптового
ринку електричної енергiї України, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 23399000000 (двадцяти трьох
мiльярдiв трьохсот дев'яносто дев'яти мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ;
2) правочинiв з купiвлi вугiлля (вугiльної продукцiї) для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергiї,
якщо їх предметом є купiвля вугiлля (вугiльної продукцiї) в об'ємах, необхiдних для власної господарської дiяльностi з виробництва
електричної та теплової енергiї, за вiльними ринковими цiнами, з граничною сукупною вартiстю не бiльше 11421000000 (одинадцяти
мiльярдiв чотирьохсот двадцяти одного мiльйона) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення, але яка в будь-якому разi не
повинна перевищувати розмiр витрат, визначених у фiнансовому (бiзнес) планi Товариства (бюджетi) на поточний фiнансовий рiк
для фiнансування закупiвлi вугiлля (вугiльної продукцiї).
2.8. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих позачергових Загальних зборiв
Товариства наступних правочинiв, укладення яких Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та
предметом яких є:
1) надання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за
всiма такими правочинами одночасно не бiльше 100000000 (ста мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi,
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, компанiї DTEK B.V. або iншим
юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та/або iнших корпоративних прав, та якi включенi
до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK
B.V.;
2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi
за всiма такими правочинами одночасно не бiльше 100000000 (ста мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй
валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, вiд компанiї DTEK B.V. або
iншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та/або iнших корпоративних прав, та якi
включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами
акцiонерiв DTEK B.V.;
3) отримання Товариством фiнансових позик та/або кредитiв вiд компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в яких DTEK B.V.
прямо або опосередковано є власником акцiй та/або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або
перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V., для фiнансування поповнення
обiгових коштiв Товариства на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 100000000 (ста мiльйонiв) доларiв США або
еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину;
4) отримання (залучення) Товариством фiнансових позик (поворотної фiнансової допомоги) та/або кредитiв (у тому числi шляхом
випуску емiсiйних боргових цiнних паперiв) на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 500000000 (п'ятисот мiльйонiв)
доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату
вчинення правочину, з ефективною ставкою не бiльш як: 20 % рiчних у доларах США та євро, 30 % рiчних у росiйських рублях, 30 %
рiчних у гривнi;
5) отримання Товариством фiнансових позик (поворотної фiнансової допомоги) та/або кредитiв на загальну граничну суму всiх
таких правочинiв не бiльше 670000000 (шестисот сiмдесяти мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi,
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, вiд компанiї DTEK B.V. або iнших
юридичних осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та/або iнших корпоративних прав, та якi включенi до
перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK
B.V., для фiнансування проектiв з реконструкцiї та модернiзацiї теплоелектростанцiй, зi строком дiї до 10 рокiв;
6) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в яких
DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та/або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK
B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V., за договорами
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фiнансових позик та/або кредитiв, гарантiй чи iнших фiнансових iнструментiв (в тому числi випущених облiгацiй) шляхом укладення
Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) та грошових коштiв Товариства, за винятком договорiв
застави належних Товариству акцiй чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 2000000000
(двох мiльярдiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку
України на дату вчинення правочину, без урахування правочинiв, визначених у пунктах 2.1. та 2.2. цього протоколу;
7) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в яких
DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та/або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK
B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V., за договорами
фiнансових деривативiв (включаючи валютнi свопи, процентнi свопи, валютно-процентнi свопи, форварднi контракти, опцiони,
тощо), шляхом укладення Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) Товариства, за винятком
договорiв застави належних Товариству акцiй чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше
500000000 (п'ятисот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України на дату вчинення правочину;
8) вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 50000000
(п'ятдесяти мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального
банку України на дату вчинення правочину, за умови отримання обов'язкового попереднього погодження вiд Фонду державного
майна України у випадках, коли: (а) такий правочин здiйснюється не в рамках звичайної господарської дiяльностi Товариства; або (б)
балансова вартiсть такого правочину перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
9) розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на депозитних рахунках у банкiвських установах на
загальну граничну суму одночасно не бiльше 200000000 (двохсот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй
валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину.
2.9. Встановити, що за рiшенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбаченi пунктом
2.7. та пiдпунктами 1, 2 пункту 2.8. цього протоколу, щодо якого Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх
попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
2.10. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пiдпунктами 3 - 9 пункту 2.8. цього протоколу правочини, щодо
яких Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, тiльки за умови прийняття Наглядовою радою
Товариства рiшення про надання дозволу на вчинення правочинiв, вказаних у пiдпунктах 3 - 9 пункту 2.8. цього протоколу, за
винятком випадкiв, коли такий дозвiл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих позачергових Загальних
зборiв Товариства.
2.11. Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою
радою Товариства в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартостi
правочинiв, передбачених пунктами 2.7. та 2.8. цього протоколу.
2.12. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами 2.7., 2.8., 2.11. цього протоколу,
включаються суми таких правочинiв з урахуванням змiн та/або доповнень, що внесенi до них вiдповiдними акцесорними
(додатковими) правочинами (договорами про внесення змiн, додатковими угодами тощо).
2.13. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих позачергових Загальних
зборiв Товариства приймати рiшення щодо внесення всiх та будь-яких змiн до ранiше укладених Товариством кредитних договорiв
(договорiв фiнансової позики), а також договорiв, якими забезпечується виконання Товариством його обов'язкiв за вказаними
договорами (договорiв iпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:
1) збiльшення ефективної процентної ставки не бiльш як: до 20% рiчних у доларах США та євро, до 30% рiчних у росiйських рублях,
до 30% рiчних у гривнi;
2) збiльшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фiнансової позики) не бiльш нiж на 50% вiд первiсної основної суми
кредиту (фiнансової позики);
3) збiльшення або зменшення строку вiд одного дня до 60 мiсяцiв.
2.14. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих позачергових Загальних зборiв
Товариства правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства") з особами,
заiнтересованими у вчиненнi Товариством правочинiв, визначених у пунктах 2.1., 2.2., 2.3, 2.4., 2.7., 2.8., 2.11., 2.12., 2.13. цього
протоколу, а саме: з компанiєю DTEK B.V. або iншими юридичними особами, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником
акцiй та/або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK
B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V., якщо такi правочини будуть стосуватися та вiдповiдати вимогам,
передбаченим пунктами 2.1., 2.2., 2.3, 2.4., 2.7., 2.8., 2.11., 2.12., 2.13. цього протоколу позачергових Загальних зборiв Товариства.
2.15. Погодити рiшення Наглядової ради Товариства щодо укладання мiж Товариством, у якостi позичальника, та АТ
"ОЩАДБАНК", у якостi кредитора, договору кредитної лiнiї № 886/31/2 вiд 25.12.2014 року (надалi - "Кредитний договiр 1"), а
також всiх змiн та доповнень до нього станом на дату цих Зборiв.
2.16. Схвалити укладання мiж Товариством, у якостi позичальника, та АТ "ОЩАДБАНК", у якостi кредитора, Кредитного договору
1 та всiх додаткових договорiв, змiн та доповнень до Кредитного договору 1 станом на дату цих Зборiв та дiї представникiв, що
дiють на пiдставi закону та/або за довiренiстю, з укладання Кредитного договору 1 та всiх додаткових договорiв до нього станом
на дату цих Зборiв.
2.17. Погодити рiшення Наглядової ради Товариства, якими погоджувалося укладання мiж Товариством, у якостi позичальника, та
АТ "ОЩАДБАНК", у якостi кредитора, всiх додаткових договорiв до договору кредитної лiнiї № 710/31/2 вiд 19.06.2013 року (надалi "Кредитний договiр 2"), укладених станом на дату цих Зборiв, починаючи з 28.11.2014 року, та договору застави майнових прав
№710/31/2-4 вiд 28.11.2014р. (надалi - "Договiр застави") i всiх додаткових договорiв до нього, укладених станом на дату цих Зборiв.
2.18. Схвалити укладання Договору застави та всiх додаткових договорiв до Кредитного договору 2 та Договору застави станом на
дату цих Зборiв, а також схвалити дiї т.в.о. Генерального директора Шувара А.Й, Божка В.В., iнших представникiв, що дiють на
пiдставi закону та/або за довiренiстю щодо укладення зазначених договорiв.
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2.19. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих позачергових Загальних зборiв
Товариства приймати рiшення з приводу укладання правочинiв (договорiв, контрактiв, угод тощо) з ДП "Енергоринок", прийняття
рiшення щодо укладення яких Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, внесення змiн та
доповнень до таких правочинiв, а також внесення змiн та доповнень до усiх ранiше укладених правочинiв з ДП "Енергоринок",
включаючи правочини про реструктуризацiю заборгованостi в межах вказаної заборгованостi."

Голосування:

ЗА
020000100094

ПРОТИ
020000000094

УТРИМАВСЯ
020000200094

До уваги акціонера!
Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).
У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!
Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами
рішення.
Підпис акціонера (представника акціонера)

(недійсний)
БЮЛЕТЕНЬ № 2 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(не брав участі в голосуванні)
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