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Інформація  

у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" 

 

Компанією COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ 

ЛІМІТЕД), якій  належить 350 395 309 штук простих іменних акцій                                      

АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", відповідно до прав, що надані ст. 38 Закону України "Про 

акціонерні товариства", вносить пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради 

та Ревізійної комісії  АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК": 

 

1. з включеного до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 20.05.2021 

року питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", пропонуємо до включення у 

бюлетень для кумулятивного голосування наступний перелік кандидатів у члени 

Наглядової ради (із наведенням інформації у відповідності до вимог ст. 38 та 53 Закону 

України "Про акціонерні товариства"): 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-

батькові кандидатів, 

які пропонуються до 

складу Наглядової 

ради 

Зазначення інформації про кандидата 

чи є 

кандидат 

акціонером 

зазначення 

розміру пакету 

акцій, що 

належать 

кандидату, штук 

чи є кандидат представником 

акціонера/групи акціонерів, 

із зазначенням інформації 

про цього 

акціонера/акціонерів 

чи є кандидат 

незалежним 

директором 

1 
Гриценко Володимир 

Павлович 
ні не належать 

представник акціонера 

COUTTENMAX  

HOLDINGS LIMITED  

(КУТТЕНМАКС  

ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) 

ні 

2 
Радченко Михайло 

Юрійович 
ні не належать 

представник акціонера 

COUTTENMAX  

HOLDINGS LIMITED  

(КУТТЕНМАКС  

ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) 

ні 

     

2. з включеного до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 20.05.2021 

року питання "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства", пропонуємо до включення у 

бюлетень для кумулятивного голосування наступного кандидата у члени Ревізійної 

комісії: 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидатів, 

які пропонуються до складу Ревізійної 

комісії 

чи є 

кандидат 

акціонером 

зазначення розміру пакету акцій, 

що належать кандидату, штук 

1 Єршов Олександр Олександрович так 
80 штук простих іменних акцій АТ 

"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" 
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Інформація  

у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" 

 

Компанією FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), якій  

належить 351 960 600 штук простих іменних акцій  АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", 

відповідно до прав, що надані ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", вносить 

пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії  АТ 

"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК": 

 

1. з включеного до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 20.05.2021 

року питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", пропонуємо до включення у 

бюлетень для кумулятивного голосування наступних кандидатів  у члени Наглядової ради 

(із наведенням інформації у відповідності до вимог ст. 38 та 53 Закону України "Про 

акціонерні товариства"): 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-

батькові кандидатів, 

які пропонуються до 

складу Наглядової 

ради 

Зазначення інформації про кандидата 

чи є кандидат 

акціонером 

зазначення 

розміру пакету 

акцій, що 

належать 

кандидату, 

штук 

чи є кандидат представником 

акціонера/групи акціонерів, 

із зазначенням інформації 

про цього 

акціонера/акціонерів 

чи є 

кандидат 

незалежним 

директором 

1 

Вікторовський 

Сергій 

Миколайович 

ні не належать 

представник акціонера 

FIANEX  

HOLDINGS LIMITED  

(ФІАНЕКС  

ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) 

ні 

2 
Ковтун Максим 

Вікторович  
ні не належать 

представник акціонера 

FIANEX  

HOLDINGS LIMITED  

(ФІАНЕКС  

ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) 

ні 

     

2. з включеного до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 20.05.2021 

року питання "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства", пропонуємо до включення у 

бюлетень для кумулятивного голосування наступного кандидата  у члени Ревізійної 

комісії: 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

кандидатів, які пропонуються до 

складу Ревізійної комісії 

чи є кандидат 

акціонером 

зазначення розміру пакету акцій, що 

належать кандидату, штук 

1 Клочек Тетяна Василівна так 
100 штук простих іменних акцій АТ 

"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" 
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Інформація  

у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" 

 

Компанією HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС 

ЛІМІТЕД), якій  належить 350 395 309 штук простих іменних акцій                                                      

АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", відповідно до прав, що надані ст. 38 Закону України "Про 

акціонерні товариства", вносить пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради 

та Ревізійної комісії  АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК": 

 

1. з включеного до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 20.05.2021 

року питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", пропонуємо до включення у 

бюлетень для кумулятивного голосування наступних кандидатів  у члени Наглядової ради 

(із наведенням інформації у відповідності до вимог ст. 38 та 53 Закону України "Про 

акціонерні товариства"): 

 

     

2. з включеного до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 20.05.2021 

року питання "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства", пропонуємо до включення у 

бюлетень для кумулятивного голосування наступного кандидата у члени Ревізійної 

комісії: 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидатів, 

які пропонуються до складу Ревізійної 

комісії 

чи є 

кандидат 

акціонером 

зазначення розміру пакету акцій, 

що належать кандидату, штук 

1 Шишкін Андрій Валерійович ні не належать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-

батькові 

кандидатів, які 

пропонуються до 

складу Наглядової 

ради 

Зазначення інформації про кандидата 

чи є кандидат 

акціонером 

зазначення 

розміру 

пакету акцій, 

що належать 

кандидату, 

штук 

чи є кандидат представником 

акціонера/групи акціонерів, із 

зазначенням інформації про 

цього акціонера/акціонерів 

чи є кандидат 

незалежним 

директором 

1 

Горбунов Іполит 

Олександрович 

ні не належать 

представник акціонера 

HUMAX ENTERPRISES 

LIMITED (ХЬЮМЕКС 

ЕНТЕРПРАЙЗЕС 

ЛІМІТЕД) 

ні 

2 

Бочаров Євген 

Євгенович 

ні не належать 

представник акціонера 

HUMAX ENTERPRISES 

LIMITED (ХЬЮМЕКС 

ЕНТЕРПРАЙЗЕС 

ЛІМІТЕД) 

ні 
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Інформація  

у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" 

 

Компанією MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД), якій  належить 350 395 310 штук простих іменних акцій   АТ 

"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", відповідно до прав, що надані ст. 38 Закону України "Про 

акціонерні товариства", вносить пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради 

та Ревізійної комісії  АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК": 

 

1. з включеного до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 20.05.2021 

року питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", пропонуємо до включення у 

бюлетень для кумулятивного голосування наступних кандидатів  у члени Наглядової ради 

(із наведенням інформації у відповідності до вимог ст. 38 та 53 Закону України "Про 

акціонерні товариства"): 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-

батькові кандидатів, 

які пропонуються до 

складу Наглядової 

ради 

Зазначення інформації про кандидата 

чи є кандидат 

акціонером 

зазначення 

розміру пакету 

акцій, що 

належать 

кандидату, 

штук 

чи є кандидат представником 

акціонера/групи акціонерів, із 

зазначенням інформації про 

цього акціонера/акціонерів 

чи є 

кандидат 

незалежним 

директором 

1 
Трипольський 

Георгій Олегович 
ні не належать 

представник акціонера 

MOSFILIA 

INVESTMENTS LIMITED 

(МОСФІЛІЯ 

ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) 

ні 

2 
Юрченко Iгор 

Петрович 
ні не належать 

представник акціонера 

MOSFILIA 

INVESTMENTS LIMITED 

(МОСФІЛІЯ 

ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) 

ні 

     

2. з включеного до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 20.05.2021 

року питання "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства", пропонуємо до включення у 

бюлетень для кумулятивного голосування наступного кандидата у члени Ревізійної 

комісії: 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидатів, 

які пропонуються до складу Ревізійної 

комісії 

чи є 

кандидат 

акціонером 

зазначення розміру пакету акцій, 

що належать кандидату, штук 

1 Капука Андрій Вікторович ні не належать 

 

 


