БЮЛЕТЕНЬ № 1 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)
Місце проведення річних Загальних зборів: м. Львiв, вул. Козельницька, 15 (адмiнiстративна будiвля,
актова зала, 1 поверх).
Дата і час проведення річних Загальних зборів: 24 квiтня 2014 року о 10:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

0
(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №1 порядку денного:
"Обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства. Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв
Товариства."
Проект рішення з цього питання:
"1.1. Обрати Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв Товариства у наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї - Бойко Андрiй Валентинович;
Члени Лiчильної комiсiї:
Федорова Надiя Володимирiвна;
Цвiров Леонiд Євгенович;
Титаренко Галина Володимирiвна;
Моргун Iгор Миколайович;
Румпа Олександр Юрiйович;
Талалаєнко Олег Вадимович;
Пухалик Роман Степанович.
1.2. Затвердити регламент роботи рiчних Загальних зборiв Товариства (додається)."
Голосування:

ЗА
010000100075

ПРОТИ

010000000075

УТРИМАВСЯ

010000200075

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 річних Загальних зборах
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)
Місце проведення річних Загальних зборів: м. Львiв, вул. Козельницька, 15 (адмiнiстративна будiвля,
актова зала, 1 поверх).
Дата і час проведення річних Загальних зборів: 24 квiтня 2014 року о 10:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

0
(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №2 порядку денного:
"Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2013 рiк."
Проект рішення з цього питання:
"2.1. Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2013 рiк (додається)."
Голосування:

ЗА

020000100075

ПРОТИ

020000000075

УТРИМАВСЯ

020000200075

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 № 3 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)
Місце проведення річних Загальних зборів: м. Львiв, вул. Козельницька, 15 (адмiнiстративна будiвля,
актова зала, 1 поверх).
Дата і час проведення річних Загальних зборів: 24 квiтня 2014 року о 10:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

0
(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №3 порядку денного:
"Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк."
Проект рішення з цього питання:
"3.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк (додається)."
Голосування:

ЗА

030000100075

ПРОТИ

030000000075

УТРИМАВСЯ

030000200075

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 № 4 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)
Місце проведення річних Загальних зборів: м. Львiв, вул. Козельницька, 15 (адмiнiстративна будiвля,
актова зала, 1 поверх).
Дата і час проведення річних Загальних зборів: 24 квiтня 2014 року о 10:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

0
(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №4 порядку денного:
"Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк."
Проект рішення з цього питання:
"4.1. Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2013 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк
(додаються)."
Голосування:

ЗА

040000100075

ПРОТИ

040000000075

УТРИМАВСЯ

040000200075

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 № 5 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)
Місце проведення річних Загальних зборів: м. Львiв, вул. Козельницька, 15 (адмiнiстративна будiвля,
актова зала, 1 поверх).
Дата і час проведення річних Загальних зборів: 24 квiтня 2014 року о 10:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

0
(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №5 порядку денного:
"Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк."
Проект рішення з цього питання:
"5.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк (додається)."
Голосування:

ЗА

050000100075

ПРОТИ

050000000075

УТРИМАВСЯ

050000200075

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 № 6 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)
Місце проведення річних Загальних зборів: м. Львiв, вул. Козельницька, 15 (адмiнiстративна будiвля,
актова зала, 1 поверх).
Дата і час проведення річних Загальних зборів: 24 квiтня 2014 року о 10:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

0
(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №6 порядку денного:
"Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi."
Проект рішення з цього питання:
"6.1. Чистий прибуток, отриманий за пiдсумками роботи Товариства за 2013 рiк, розподiлити таким
чином:
- 173 567 641,37 гривень (сто сiмдесят три мiльйони п'ятсот шiстдесят сiм тисяч шiстсот сорок одна
гривня 37 копiйок) - спрямувати на виплату дивiдендiв;
- 6 517 400,00 гривень (шiсть мiльйонiв п'ятсот сiмнадцять тисяч чотириста гривень) - спрямувати до
Резервного капiталу Товариства;
- решту чистого прибутку залишити нерозподiленою (для виконання статутних цiлей)."
Голосування:

ЗА

060000100075

ПРОТИ

060000000075

УТРИМАВСЯ

060000200075

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 № 7 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)
Місце проведення річних Загальних зборів: м. Львiв, вул. Козельницька, 15 (адмiнiстративна будiвля,
актова зала, 1 поверх).
Дата і час проведення річних Загальних зборів: 24 квiтня 2014 року о 10:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

0
(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №7 порядку денного:
"Нарахування та виплата частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi."
Проект рішення з цього питання:
"7.1. Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi 173567641,37 гривень (сто сiмдесят три мiльйони п'ятсот шiстдесят сiм тисяч шiстсот сорок одна гривня
37 копiйок) та розмiр дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi з розрахунку на 1 (одну)
просту iменну акцiю Товариства - 13,57 гривень (тринадцять гривень 57 копiйок).
7.2. Здiйснити нарахування та виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi у розмiрi
173 567 641,37 гривень (сто сiмдесят три мiльйони п'ятсот шiстдесят сiм тисяч шiстсот сорок одна
гривня 37 копiйок) чистого прибутку до 1 липня 2014 року у вiдповiдностi до ст. 30 Закону України "Про
акцiонернi товариства" та ст. 11 Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi".
7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї для нарахування та виплати
дивiдендiв акцiонерам Товариства за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi у встановленому розмiрi, в
тому числi визначити дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядок повiдомлення акцiонерiв, що включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання
дивiдендiв, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивiдендiв, в якому врахувати
зобов'язання Товариства, що виникають вiдповiдно до Закону України "Про управлiння об'єктами державної
власностi" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2004 №794 "Про утворення Нацiональної
акцiонерної компанiї "Енергетична компанiя України" щодо забезпечення перерахування до Державного
бюджету України дивiдендiв, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акцiя статутного
капiталу Товариства."
Голосування:

ЗА

070000100075

ПРОТИ

070000000075

УТРИМАВСЯ

070000200075

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 № 8 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)
Місце проведення річних Загальних зборів: м. Львiв, вул. Козельницька, 15 (адмiнiстративна будiвля,
актова зала, 1 поверх).
Дата і час проведення річних Загальних зборів: 24 квiтня 2014 року о 10:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

0
(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №8 порядку денного:
"Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть."
Проект рішення з цього питання:
"8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих
рiчних 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 16 355 000 000 (шiстнадцяти мiльярдiв триста
п'ятдесяти п'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 8 991 000 000 (восьми мiльярдiв девятисот дев'яноста 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).
8.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих рiчних 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 всiх таких правочинiв не бiльше 165 000 000 (ста
шiстдесяти п'яти мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку
України на дату вчинення правочину, компанiї DTEK Holdings B.V. (пiсля перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або iншим юридичним особам,
бiльше 60% (шестидесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї DTEK Holdings B.V. i якi
визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings B.V. як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings B.V. як
Контрольованi Активи;
2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 250 000 000
(двохсот п'ятдесяти 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 Holdings B.V. або iнших юридичних осiб, бiльше 60% (шестидесяти вiдсоткiв) акцiй чи
корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї DTEK Holdings B.V. i якi визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK
Holdings B.V. як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings B.V. як Контрольованi Активи;
3) отримання Товариством фiнансових позик та/або кредитiв вiд компанiї DTEK Holdings B.V. (пiсля перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або
iнших юридичних осiб, бiльше 60% (шестидесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї DTEK
Holdings B.V. i якi визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings B.V. як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою Компанiї DTEK Holdings
B.V. як Контрольованi Активи, для фiнансування поповнення обiгових коштiв Товариства на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше
250 000 000 (двохсот п'ятдесяти 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 430 000 000 (чотирьохсот тридцяти 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: 12% рiчних у доларах США та євро, 16% рiчних у росiйських рублях, 25% рiчних у гривнi;
5) отримання Товариством фiнансових позик (поворотної фiнансової допомоги) та/або кредитiв на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не
бiльше 630 000 000 (шiстсот тридцяти 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 Holdings B.V. (пiсля перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або iнших
юридичних осiб, бiльше 60% (шестидесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї DTEK
Holdings B.V. i якi визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings B.V. як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings
B.V. як Контрольованi Активи, 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 Holdings B.V. (пiсля перейменування - DTEK ENERGY
B.V.) або iнших юридичних осiб, бiльше 60% (шестидесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить
компанiї DTEK Holdings B.V. i якi визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings B.V. як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї
DTEK Holdings B.V. як Контрольованi Активи, за договорами 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 731 000 000 (семисот тридцяти одного мiльйона) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним
курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину;
7) вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 50 000 000 (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;
8) розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на депозитних рахунках у банкiвських установах на загальну граничну
суму одночасно не бiльше 200 000 000 (двохсот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним
курсом Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину.
8.3. Встановити, що за рiшенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбаченi пiдпунктом 1 пункту 8.1.
цього протоколу, щодо якого Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового
погодження Наглядової ради Товариства.
8.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пiдпунктом 2 пункту 8.1., пiдпунктами 3 - 8 пункту 8.2. та пунктом 8.3. 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 кожного iз правочинiв вказаних у пунктi 8.1. та пiдпунктах 3 - 8 пункту
8.2. цього протоколу, за виключенням випадкiв, коли такий дозвiл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих рiчних
Загальних зборiв Товариства.
8.5. 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
8.1. та 8.2. цього протоколу.
8.6. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих рiчних 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 12% рiчних у доларах США та євро, до 16% рiчних у росiйських рублях, до 25% 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.
8.7. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих рiчних 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 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього протоколу, а саме: з компанiєю DTEK Holdings B.V. (пiсля перейменування - DTEK
ENERGY B.V.) або iншими юридичними особами, бiльше 60% (шестидесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано
належить компанiї DTEK Holdings B.V. i якi визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings B.V. як Активи, або якi визначенi Наглядовою
радою компанiї DTEK Holdings B.V. як Контрольованi Активи, якщо такi правочини будуть стосуватися та вiдповiдати вимогам, передбаченим
пунктами 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього протоколу рiчних Загальних зборiв Товариства."
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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)

