Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________ 
1

Акціонерне товариство «Часівоярський вогнетривкий комбінат»
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 26.12.2022 року

Бюлетень для кумулятивного голосування

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): ___________________________
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; 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)): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):_____________________________ ____________________________________________________________________________________

Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 8 порядку денного): 4
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради (питання 8 порядку денного): ______________________________________
_____________________________________







Питання 8 порядку денного:
Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидати
Кількість голосів за кандидата
1. Майстренко Дмитро Віталійович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ “ЕЛЕКТРОСІТІ”, яке володіє 968 921 штуками простих іменних акцій Товариства.
Рік народження: 1982.
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ “ЕЛЕКТРОСІТІ”, яке є власником 968 921 простих іменних акцій Товариства.
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє
Освіта: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, облік та аудит, магістр економічних наук, 2005.
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Директор з фінансів ТОВ «Юмджи Інвестментс» (42395855), Директор ТОВ «Віалайф» (38292919), 
Член Наглядової ради ТОВ «ПОРТІНВЕСТ» (37200001).
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Директор з фінансів ТОВ «Юмджи Інвестментс» (42395855) з 08.01.2020, Директор ТОВ «Віалайф» (38292919) з 31.07.2012, Член Наглядової ради ТОВ «ПОРТІНВЕСТ» (37200001) з 01.06.2021 
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Кандидат є афілійованою особою Товариства.
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Відсутні.
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Відсутні.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

2. Мельниченко Сергій Анатолійович, представник акціонера – Компанії ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED), яка володіє 34 004 878 штуками простих іменних акцій Товариства.
Рік народження: 1978
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED), яка є власником 34 004 878 штук простих іменних акцій Товариства.
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє.
Освіта: 1. Краматорський економіко-гуманітарний інститут, економіка підприємства, економіст, 2000. 2. Донецький національний універститет, міжнародна економіка, магістр з міжнародної економіки, 2008
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: 
Генеральний директор ТОВ «ІНТЕК» (38475263), ТОВ «ПОРТІНВЕСТ» (37200001), ТОВ «ЮМДЖИ АГРО» (39458102), ТОВ «РЕСАЙКЛІНГ СОЛЮШИНС» (42561761),  ТОВ «АРНОКС» (40694226), Член Наглядової ради ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХ-ПРОМ» (00190934), ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК» (36978722), ТОВ «ІНБЛАСТ» (38242941), 
ТОВ «РІДЖЕН» (42132749), ТОВ «УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА» (41589812), 
ТОВ «ІНВАЙЕР» (43571456), ТОВ «ЮМДЖИ ІНВЕСТ» (38628827), ТОВ «ЮМДЖИ КАОЛІН» (39038597), ТОВ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ» (33135372), ТОВ «СГП «МІНЕРАЛЬНЕ-2» (39467714), ТОВ «ОГНЕУПОРКЕРАМ» (40117650), ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» (24464945), 
ТОВ «ДАТА СТРІМ» (42397396), Ліквідатор ТОВ «ЮМДЖИ РЕСУРС» (39931341)
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 
Генеральний директор ТОВ «ІНТЕК» (38475263) з 28.01.2013, ТОВ «ПОРТІНВЕСТ» (37200001) з 01.06.2021, ТОВ «ЮМДЖИ АГРО» (39458102) з 07.10.2014, ТОВ «РЕСАЙКЛІНГ СОЛЮШИНС» (42561761) з 01.07.2022, ТОВ «АРНОКС» (40694226) з 01.07.2022, Член Наглядової ради 
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХ-ПРОМ» (00190934) з 27.03.2020, ТОВ «ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК» (36978722) з 29.11.2021, ТОВ «ІНБЛАСТ» (38242941) з 02.12.2021, ТОВ «РІДЖЕН» (42132749) з 24.11.2021, ТОВ «УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА» (41589812) з 24.11.2021, ТОВ «ІНВАЙЕР» (43571456) з 02.12.2021, ТОВ «ЮМДЖИ ІНВЕСТ» (38628827) з 22.12.2021, ТОВ «ЮМДЖИ КАОЛІН» (39038597) з 22.12.2021, ТОВ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ» (33135372) з 22.12.2021, ТОВ «СГП «МІНЕРАЛЬНЕ-2» (39467714) з 22.12.2021, ТОВ «ОГНЕУПОРКЕРАМ» (40117650) з 22.12.2021, ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» (24464945) з 23.12.2021, ТОВ «ДАТА СТРІМ» (42397396) з 22.12.2021, Ліквідатор ТОВ «ЮМДЖИ РЕСУРС» (39931341) з 01.07.2022.
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Відсутні.
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Відсутні .
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

3. Цимарман Євгеній Віталійович, представник акціонера – Компанії ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED), яка володіє 34 004 878 штуками простих іменних акцій Товариства
Рік народження: 1971
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED), яка є власником 34 004 878 штук простих іменних акцій Товариства.
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє.
Освіта: Вища, Краматорський індустріальний інститут, Металургійне обладнання, Інженер-механік, 1995 р.;
Національна гірнича академія, Розробка родовищ корисних копалин, Гірничий інженер, 2001 р.;
Національний університет «Києво-Могилянська академія», Менеджмент організацій, Фахівець з менеджменту організацій, 2011 р.
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Генеральний директор ПРАТ «ВЕСКО»  основне місце роботи; Генеральний директор ПРАТ «Дружківське рудоуправління» за сумісництвом
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПРАТ «ВЕСКО» з 21.03.2009 р.
Генеральний директор ПРАТ «Дружківське рудоуправління» з 21.03.2009 р.
Член Правління ПРАТ «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» з 22.06.2017.
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Відсутні.
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Відсутні .
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

4. Шведова Олена Олександрівна, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ “ЕЛЕКТРОСІТІ”, яке володіє 968 921 штуками простих іменних акцій Товариства.
Рік народження: 1982.
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ “ЕЛЕКТРОСІТІ”, яке є власником 968 921 штук простих іменних акцій Товариства.
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє
Освіта: Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права, правознавство, спеціаліст з правознавства, 2004.
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Директор з правового забезпечення ТОВ «Юмджи Інвестментс» (ЄДРПОУ 42395855), 
Член Правління компанії Vesco Clays Poland sp.z o.o. (REGON 521668878, Польща).
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Директор з правового забезпечення ТОВ «Юмджи Інвестментс» (ЄДРПОУ 42395855) з 16.10.2013, 
Член Правління компанії Vesco Clays Poland sp.z o.o. (REGON 521668878) з 28.03.2022. 
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Кандидат є афілійованою особою Товариства.
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Відсутні.
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Відсутні.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.



Увага! 
Бюлетень повинен 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.
Голосування за цим бюлетенем проводиться шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши навпроти кожного з обраних кандидатів відповідну кількість голосів. 
У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним.


