
Шановний акціонер! 
Публічне акціонерне товариство «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ», код за ЄДРПОУ 22447055, місцезнаходження: 65026, м. Одеса, вул. 
Жуковського, 20 , далі – Товариство, відповідно до статуту Товариства, доводить до Вашого відома підсумки голосування з питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись  «12» квітня 2013 року о 12.00 за адресою: 65026, м. Одеса, вул. 
Жуковського, 20, кімната № 16 (2 поверх, вхід з двору). 
 
підсумки голосування з питання порядку денного № 1: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Пшенична Віталіна 
Борисівна — голова, Малая Олена Валентинівна, Тунеля Олена Вікторівна та припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів 
після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів: 
всього голосували 242 980 голосів.   
"за"  242 980 голосів, 100 %  голосів, присутніх на зборах 
"проти" 0 голосів, 0,00 %  голосів, присутніх на зборах 
"утримався" 0 голосів, 0,00 %  голосів, присутніх на зборах 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО. 
 
підсумки голосування з питання порядку денного № 2: Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішення Наглядової 
ради Товариства від 11.02.2013 р.: 
всього голосували 242 980 голосів.   
"за"  242 980 голосів, 100 %  голосів, присутніх на зборах 
"проти" 0 голосів, 0,00 %  голосів, присутніх на зборах 
"утримався" 0 голосів, 0,00 %  голосів, присутніх на зборах 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО. 
 
підсумки голосування з питання порядку денного № 3: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - 
господарської діяльності Товариства у 2012 р.: 
всього голосували 242 815 голосів.   
"за"     242 276 голосів, 99,71 %  голосів, присутніх на зборах 
"проти"             445 голосів, 0,18 %  голосів, присутніх на зборах 
"утримався" 94 голосів, 0,04 %  голосів, присутніх на зборах 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ. 
 
підсумки голосування з питання порядку денного № 4: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства 
за 2012 рік:  
всього голосували 242 815 голосів.   
"за"        242 307 голосів, 99,72 %  голосів, присутніх на зборах 
"проти"                414 голосів, 0,17 %  голосів, присутніх на зборах 
"утримався" 94 голосів, 0,04 %  голосів, присутніх на зборах 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ. 
 
підсумки голосування з питання порядку денного № 5: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 році:  
всього голосували 242 815 голосів.   
"за"     242 227 голосів, 99,69 %  голосів, присутніх на зборах 
"проти"             588 голосів, 0,24 %  голосів, присутніх на зборах 
"утримався"  0 голосів, 0,00 %  голосів, присутніх на зборах 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ. 
 
підсумки голосування з питання порядку денного № 6: Визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора 
Товариства у звітному періоді задовільною:  
всього голосували 242 815 голосів.   
"за"     242 227 голосів, 99,69 %  голосів, присутніх на зборах 
"проти"             508 голосів, 0,21 %  голосів, присутніх на зборах 
"утримався" 80 голосів, 0,03 %  голосів, присутніх на зборах 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ. 
 
підсумки голосування з питання порядку денного № 7: Затвердити Річний звіт Товариства за 2012 рік:  
всього голосували 242 815 голосів.   
"за"     242 227 голосів, 99,69 %  голосів, присутніх на зборах 
"проти"             558 голосів, 0,23 %  голосів, присутніх на зборах 
"утримався" 30 голосів, 0,01 %  голосів, присутніх на зборах 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ. 
 
підсумки голосування з питання порядку денного № 8: Розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки звітного періоду покрити у 
відповідності до вимог чинного законодаства:  
всього голосували 242 815 голосів.   
"за"     242 227 голосів, 99,69 %  голосів, присутніх на зборах 
"проти"             588 голосів, 0,24 %  голосів, присутніх на зборах 
"утримався"  0 голосів, 0,00  %  голосів, присутніх на зборах 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ. 
 


