
реквізити акціонера, представника акціонера - ім’я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог 
Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, 
якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата 
видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), 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)

Затверджено Наглядовою радою ПРАТ «ПРОМСТРАХ». 
Протокол від 28.07.2022

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
Повне найменування товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

Дата проведення загальних зборів 4 серпня 2022 р.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

Питання порядку денного, голосування за якими здійснюється кумулятивним голосуванням

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Обрання членів Наглядової ради.
Питання порядку денного 6

Загальна кількість членів органу акціонерного товариства,
що обираються шляхом кумулятивного голосування 3

Кількість голосів, що належать акціонеру за кумулятивним 
голосуванням (вписати числом, розбірливо)

(інформацію про кандидатів зазначено далі у цьому бюлетені)
Кандидати у члени органу товариства Місце для зазначення кількості 

голосів за кожного кандидата

Томілін Сергій Миколайович

Воробйов Віктор Михайлович

Шевчук Анатолій Миколайович
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Підпис акціонера (представника акціонера) _____________________________________________________



Інформація про кандидатів у члени органу акціонерного товариства

Акціонер - так.
Рік народження: 24 грудня 1968 р.
Особа, яка внесла пропозицію:  Олійник І.Ю.
Кількість належних кандидату акцій Товариства: 677 шт. 
Освіта: Вища, Український фінансово-економічний інститут, 2003р., Фінанси, Спеціаліст, економіст.
Загальний стаж роботи: 34 років.
Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: По 26.12.2017року Голова Наглядової Ради ПАТ «КАМЕТ», з 27.12.2017 року 
Директор ПП «ТОМКАН».
Непогашена судимість: відсутня.
Заборона обіймати певні посади та\або займатися певною діяльністю: відсутня.
Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
Акціонери, які є афілійованими особами кандидата: немає.
Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради: наявна.

Томілін Сергій Миколайович

Акціонер - так.
Рік народження: 07 жовтня 1963 р.
Особа, яка внесла пропозицію: Олійник І.Ю.
Кількість належних кандидату акцій Товариства: 686 шт.
Освіта: Вища,Одеській державний  університет, 1994, правознавство, юрист.
Загальний стаж роботи:  39 років.
Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: ТОВ «Страховий брокер Укрстрахсервіс» Генеральний директор.
Непогашена судимість: відсутня.
Заборона обіймати певні посади та\або займатися певною діяльністю: відсутня.
Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
Акціонери, які є афілійованими особами кандидата: немає.
Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради:  наявна.

Воробйов Віктор Михайлович

Акціонер - ні. Представник акціонера Олійника І.Ю.
Рік народження: 29 травня 1987 р.
Особа, яка внесла пропозицію: Олійник І.Ю.
Кількість належних кандидату акцій Товариства: 0 шт. 
Освіта: Вища, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2010 рік. Інженер засобів радіо і телебачення.
Загальний стаж роботи: 5 років.
Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: ПФ «Вікторія», директор.
Непогашена судимість: відсутня.
Заборона обіймати певні посади та\або займатися певною діяльністю: відсутня.
Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
Акціонери, які є афілійованими особами кандидата: немає.
Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради: наявна.

Шевчук Анатолій Миколайович

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.
Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим 
електронним підписом акціонера (його представника).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
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Підпис акціонера (представника акціонера) _____________________________________________________


