
Увага! 

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника 

(представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис 

проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним 

підписом учасника (його представника). 

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під 

час підрахунку голосів. 

Бюлетень може бути заповнений машинодруком. 

   

Підпис учасника 

(представника учасника) 

  / /   

Ім’я учасника 

(представника учасника) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наглядовою радою АТ «ЗНВКІФ «ПІЛАТУС» 

Протокол № 0811/2022 від 08.11.2022 року 
 
 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПІЛАТУС» 

Ідентифікаційний код юридичної особи 44000209 

БЮЛЕТЕНЬ 

для голосування на річних загальних зборів учасників, які проводяться дистанційно  

16 грудня 2022 року 

(голосування на дистанційних річних загальних зборах  

АТ «ЗНВКІФ «ПІЛАТУС» 

починається 16 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 16 грудня 2022 року) 

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 16 грудня 2022 року 

Дата заповнення бюлетеня акціонером 
(представником учасника): 

 

 

Реквізити учасника: 

  Ім’я/Найменування учасника  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі       документа, що 

посвідчує особу учасника (для фізичної особи) 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника  податків (для 

учасника – фізичної особи (за наявності)) 

Або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за 

ЄДРПОУ) – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих в 

Україні) або реєстраційний номер з   торговельного, судового 

або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи 
– учасника (для юридичних осіб зареєстрованих поза 

територією України) 

 

 

Реквізити представника учасника (за наявності): 

Ім’я / Найменування представника учасника (а також ім’я 

фізичної особи – представника юридичної особи – 

представника учасника (за наявності)) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що 

посвідчує особу представника  учасника або особу 

представника юридичної особи – представника учасника (для 

фізичної особи) 

 



Увага! 

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника 

(представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис 

проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним 

підписом учасника (його представника). 

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під 

час підрахунку голосів. 

Бюлетень може бути заповнений машинодруком. 

   

Підпис учасника 

(представника учасника) 

  / /   

Ім’я учасника 

(представника учасника) 
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Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(для представника учасника – фізичної особи (за наявності) 

або для фізичної особи – представника юридичної особи – 

представника учасника (за наявності)) та за наявності 

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – 

представника учасника (для юридичних осіб зареєстрованих 

в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового 

або          банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи 
– учасника (для юридичних осіб зареєстрованих поза 

територією України) 

 

Документ на підставі якого діє представник учасника 

(дата видачі, строк дії та номер) 

 

 
 

Кількість голосів, що належать акціонеру: 

          

 

(кількість голосів числом) 

 

 

(кількість голосів прописом) 

 

 
Питання порядку денного № 1, 

винесене на голосування: 
1. Про затвердження річного звіту Товариства. 

 

Проект рішення з питання 

порядку денного № 1: 

Затвердити розглянутий Загальними зборами звіт про результати фінансової 
діяльності Товариства за 2021 рік. 

ГОЛОСУВАННЯ: 
 

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

 
Питання порядку денного № 2, 

винесене на голосування: 
2. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства 

учасникам Товариства та затвердження їх розміру. 

Проект рішення з питання 

порядку денного № 2: 

За результатами діяльності Товариства у 2021 році не нараховувати дивіденди 
учасникам Товариства, збиток за результатами діяльності Товариства у 2021 
році підлягає відшкодуванню за рахунок прибутків наступних років або в 
іншому порядку визначеному відповідно до чинного законодавства України. 

ГОЛОСУВАННЯ: 
 

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

 
Питання порядку денного № 3, 

винесене на голосування: 
3. Про надання розпоряджень Наглядовій раді Товариства про визначення 

дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 

акціями Товариства, порядку та строків виплати дивідендів. 

 

Голосування з питань порядку денного: 



Увага! 

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника 

(представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис 

проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним 

підписом учасника (його представника). 

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під 

час підрахунку голосів. 

Бюлетень може бути заповнений машинодруком. 

   

Підпис учасника 

(представника учасника) 

  / /   

Ім’я учасника 

(представника учасника) 
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Проект рішення з питання 

порядку денного № 3: 

У зв’язку з прийнятим рішенням не нараховувати дивіденди учасникам 
Товариства за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не складати 
перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Товариства. 

ГОЛОСУВАННЯ: 
 

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

 

 
Питання порядку денного № 4, 
винесене на голосування: 

4. Про затвердження перерахунку розміру винагороди ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ «АТЛАНТІС КАПІТАЛ» за підсумками 2021 року щодо 

управління активами Фонду. 

Проект рішення з питання 

порядку денного № 4: 

Затвердити остаточний розмір винагороди ТОВ «КУА «АТЛАНТІС 

КАПІТАЛ» за 2021 рік в сумі 391 415,04 грн. (Триста дев’яносто одна тисяча 

чотириста п’ятнадцять гривень 04 копійки). Сплатити Компанії  

заборгованість винагороди за 2021 рік у розмірі 134 237,56 грн. (Сто тридцять 

чотири  тисячі двісті тридцять сім гривень 56 копійок). Провести 

донарахування винагороди ТОВ «КУА «АТЛАНТІС КАПІТАЛ» за 

управління активами Фонду за 2021 рік в сумі 134 237,56 грн. (Сто тридцять 

чотири  тисячі двісті тридцять сім гривень 56 копійок). 

ГОЛОСУВАННЯ:  

             ЗА                        ПРОТИ                УТРИМАВСЯ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


