
Бюлетень 

для кумулятивного голосування 

з питання обрання членів наглядової ради 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  

«КАСКАД-ІНВЕСТ» 

(надалі – Товариство) 

 

Найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАСКАД-ІНВЕСТ». 

 

Дата проведення загальних зборів: 09 грудня 2022 року 

 

Кількість кандидатів до складу наглядової ради Товариства – 3 (три) особи. 

 

Перелік кандидатів для обрання на посаду члена наглядової ради   

ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД «КАСКАД-ІНВЕСТ» та місце для зазначення учасником (представником учасника) 

кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата  

 

Перелік кандидатів у члени наглядової ради Товариства та інформація 

про них  

Місце для зазначення 

учасником 

(представником 

учасника) кількості 

голосів, яку він віддає 

за кожного кандидата  

Опанащенко Ірина Вадимівна, 1981 року народження 
Пропозиція щодо даного кандидата внесена Хомутиннік В.Ю. 

Акції товариства кандидату не належать 

Освіта вища, Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій, 

спеціальність правознавство, спеціаліст , 2006рр.  

Місце роботи – ТОВ «Глобус-Інвест». Займана посада – Головний бухгалтер. 

Загальний стаж роботи: 22 років. 

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ТОВ «Глобус-Інвест», 

займана посада - Головний бухгалтер. 

Непогашена судимість відсутня. 

Заборони займати займані посади відсутні. 

Кандидат не є афілійованою особою ПАТ ЗНКІФ «Каскад-Інвест» 

Наявна письмова заява кандидата про його згоду на обрання до числа членів 

наглядової ради. У письмові заяві кандидата наявні вищезазначені відомості. 
. 

 

Солоян Анатолій Манвелович, 1981 року народження 
Пропозиція щодо даного кандидата внесена  Хомутиннік В.Ю. 

Акції товариства кандидату не належать. 

Освіта вища,  Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України  за 

спеціальністю правознавство, спеціаліст,  2003 рр.  

Місце роботи – ТОВ «Українська інвестиційна компанія». Займана посада – 

юрисконсульт . 

Загальний стаж роботи: 20 років. 

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  ТОВ «УКРАЇНСЬКА 

СТРАХОВА КОМПАНІЯ», займана посада - юрисконсульт. 

Непогашена судимість відсутня. 

Заборони займати займані посади відсутні. 

Кандидат не є афілійованою особою ПАТ ЗНКІФ «Каскад-Інвест» 

Наявна письмова заява кандидата про його згоду на обрання до числа членів 

наглядової ради. У письмові заяві кандидата наявні вищезазначені відомості. 

 



Круторогов Артем Сергійович, 1980 року народження 
Пропозиція щодо даного кандидата внесена Хомутиннік В.Ю. 

Акції товариства кандидату не належать 

Освіта вища, ВІКНУ ім.  Т.Г. Шевченка 2002 рр спеціальність правознавство, 

спеціаліст   

Місце роботи – ТОВ «Глобус-Інвест». Займана посада –  начальник відділу з правових 

питань. 

Загальний стаж роботи: 21 років. 

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ТОВ «Глобус-Інвест» , 

займана посада - начальник відділу з правових питань. 

Непогашена судимість відсутня. 

Заборони займати займані посади відсутні. 

Кандидат не є афілійованою особою ПАТ ЗНКІФ «Каскад-Інвест» 

Наявна письмова заява кандидата про його згоду на обрання до числа членів 

наглядової ради. У письмові заяві кандидата наявні вищезазначені відомості. 

 

 

Увага! Бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) та має містити 

реквізити учасника  (представника учасника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень 

вважається недійсним.  

 

Реквізити учасника або його представника (за наявності) та кількість голосів, що належать 

учаснику: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника): «_____» _______ 2022 року  

Увага! Вказана у цьому бюлетені кількість голосів, які належать учаснику (представнику) 

визначена виходячи із принципу кумулятивного голосування, а саме: належна учаснику кількість 

голосів, яка відповідає кількості належних йому акцій Товариства помножена на визначену у цьому 

бюлетені кількість членів наглядової ради, що обирається. 

Учасник під час голосування має право віддати всі визначені у цьому бюлетені голоси за одного 

кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. 

 

 


