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П Р О Т О К О Л
ра́чних загальних збора́в акца́онера́в

публа́чного акца́онерного товариства 
«ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛ1ГРАФМЕТАЛ»

ПУБЛ1ЧНЕ
АКЦЮНЕРНЕ

ТОВАРИСТВОО

м. Одеса, ва́д 20 ква́тня 2017 року
Застава-2, вул. Привозна, 1 початок: 15.00; зака́нчення: 16.45

Загальна́ збори ва́дкрив Тимоф1енко В.В., заступник голови Наглядово! ради.

Ва́дпова́дно до ст. 40 Закону Украши «Про акц1онерн1 товариства», пунктом 10.6.6 
Статуту акционерного товариства, на заса́данна́ Наглядово! Ради 21 лютого ц.р. було 
прийнято ра́шення про проведения р1чних загальних збор1в акца́онера́в товариства та 
затверджена Реестраца́йна комка́я в склад1:

• Дмитрква Т.А. - Голова комки
• Серженюк М.А. - Заст. голови комки
• Клиновська Е.А. - Секретар комки.

Реестраца́йна комка́я, керуючись чинним законодавством, провела реестраца́ю прибулих на 
загальна́ збори акца́онера́в та !х представника́в.

С Л У X А Л И: Про результати реестраца́! учасника́в загальних збора́в акца́онера́в.
Допова́дач: Дмитра́ева Т. А., голова Реестрада́йно! кома́са́!

Реестраца́йною кома́са́ею на па́дстава́ Перела́ку акца́онера́в, яка́ мають право на участь 
у загальних зборах акца́онерного товариства, складеного Наца́ональним депозитара́ем 
Украа́ни станом на 13 ква́тня 2017 року, 20 ква́тня 2017 року в пера́од з 14.00 по 14.45 
проведена реестраца́я оса́б, яка́ прибули для участа́ в ра́чних загальних зборах акца́онера́в 
Товариства. На момент зака́нчення реестраца́! акца́онера́в для участа́ у загальних зборах, а 
саме станом на 14.45 годин, реестраца́йною кома́са́ею зареестровано 3 (трое) акца́онера́в а́з 
загальним числом голосуючих акца́й 27268 (двадцять са́м тисяч два́ста́ ша́стдесят ва́са́м), що 
становить 97,08 %  статутного капа́талу Товариства.

Акца́онерам та !х представникам, зареестрованим для участа́ в зборах, - видана́ 
бюлетена́ для голосування, а́з зазначенням ка́лькоста́ налёжних !м голосуючих акца́й. 
Ва́дпова́дно до ст. 41 Закону Украши «Про акца́онерна́ товариства» а́ ст. 10.2.1 Статуту 
Товариства - збори е правомочними, якщо для участа́ в !х робота́ зареестрована́ акца́онери, 
яка́ в сукупноста́ е власниками ба́льш на́ж 50% голосуючих акца́й. 1
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Реестрацшна KOM icia пщ час свое! робота здшснила перев1рку oci6 акцюнер1в, ix 
повноважень та ix уповноважених представниюв, яю прибули на загальт збори акцюнер1в.

Реестрацшна KOMicia постановила:

1. Р1чш загальш збори акцюнер1в ПАТ «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОШГРАФМЕТАЛЛ», 
скликан! на 20 квггня 2017 року, визнати такими, що е правомочними, та можуть почата 
свою роботу.

Протокол реестрацшно! KOMicii, Перел1к акцюнер1в - додаються.

I. С Л У X А Л И: Обрання члешв л1чильно1 KOMicii загальних збор!в i припинення i'i 
повноважень.

Доповщач: Тимоф1енко В.В., заст. голови НаглядовоУ ради

Керуючись статтями 44 i 45 Закону Украши «Про акцюнерш товариства», пунктом 
10.2.5.2 Статуту Товариства, пунктом 5.7 «Положения про загальт збори акцюнер1в» 
Товариства, для оргашзаци процедури голосування на загальних зборах акц1онер1в i 
пщрахунку голос1в Наглядова рада на своему засщанш, яке вадбулося 21 лютого 2017 року, 
рекомендувала загальним зборам обрати л1чильну KOMicira у склад1 3 (трьох) oci6. 
Запропоновано кандидатури до складу л1чильно1 KOMicii':
Л1чшак1 Л.1. - голова KOMicii’;
Артамонова О. А. - секретар комю́Й;
Копосова А.В. - член KOMicii’

В И Р Т  Ш И  Л И:

1. Обрати л1чильну K O M ic iio  у склад1
- Л1чкак1 Л.1. - голова KOMicii
- Артамонова О.А. - секретар KOMicii

- Копосова А.В. - ч л ен  KOMicii
2. Л1чильшй комки:
- провести шдрахунок ronociB акцюнер!в, скласти протокол шдсумюв голосування по 

порядку денному збор1в;
- про прийняП зборами рш ення на протяз1 10 робочих дн1в довести до ведома акцюнер1в 

шляхом розмщ ення вщповщно! шформацп на веб-сторшц1 Товариства, та надюлати 
акцюнерам простою поштовою кореспонденщею письмов1 повадомлення. 
Повноваження л1чильноY ком кн припиняються п1сля виконання цього р1шення.

Голосували: «За» - 27268 голои ́в; «Проти» - немае; «Утрималися» -  немае

Рппення прийнято.

II. С Л У X А Л И: Обрання голови та секретаря загальних з1брав.
Доповщач: Тимоф1енко В.В., заст. голови НаглядовоТ ради

Для ведения загальних збор1в aicnioHepiB Товариства Heo6xiдно обрати Президпо в 
склад1 Голови та секретаря загальних 36opiB. Вщповщно до ст. 40 Закону «Про акцюнерш 
товариства» головуе на загальних зборах aicnioHepiB голова Наглядово'1 ради, член 
Наглядово! ради чи шша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства.



Наглядова рада на своему засщанш 21 лютого 2017 року рекомендувала обрати головою 
загальних збор1в акцюнер1в Товариства, скликаних на 20 квггая 2017 року, - Тимоф1енко 
В.В., заст. голови Наглядово! Ради, а секретарем загальних збор1в - Шендеровського В.Ю., 
секретаря Наглядово!' ради.

В И Р 1 Ш И Л И :

Обрати:

- Головою загальних збор1в Тимоф1енко Впстора Валентиновича,
- Секретарем загальних збор1в Шендеровського Валерш Юршовича

Голосували: «За» - 27268 голоы́в; «Проти» -  немае; «Утрималися» - немае 

Р1шення прийнято

III. С Л У X А Л И: Затвердження порядку голосування та регламенту проведения
загальних збор1в
Доповщач -  Тимоф1енко В.В., голова Збор1в

Пропонуеться порядок голосування та регламент проведения загальних збор1в, 
затверджений Наглядовою радою, який мю́титься у бюлетенях для голосування.

В И Р I Ш  И Л И:

1. Затвердити:
- порядок голосування:

голосування проводиться бюлетенями за принципом 1 акщя -  1 голос, за виюпоченням 
питания порядку денного збор1в щодо обрання члешв Наглядово! ради, голосування по 
якому здшснюеться бюлетенями для кумулятивного голосування.
Голосування здшснюеться по кожному питанию порядку денного збор1в безпосередньо 
шсля його розгляду.

- регламент робота загальних збор1в:
■ на розгляд оргашзацшних питань порядку денного - час не визначати
■ для звш ш х доповщей :

- Наглядово! ради -д о 7 хвилин
- Генерального директора -д о 10 хвилин
- Доч1рнього пщприемства «Надш» -до 5 хвилин
- Рев1зшно! KOM icii -Д О 5 хвилин

■ Для виступу по р1чномузвггу Товариства за 2016 рпс -д о 5 хвилин
■ Для виступу щодо визначення основних напрямюв ’

д1ялыюст1 Товариства на 2017 р!к -  ДО 5 хвилин
■ Для виступу щодо розподшу прибутку Товариства - ДО 5 хвилин
■ Для виступу про припинення повноважень члешв Наглядово! ради - до 5 хвилин
■ Для виступу про обрання члешв Наглядово! ради -  ДО 5 хвилин
■ Для виступу по умовах договор1в з членами Наглядово! ради - до 5 хвилин
■ Для виступу про обрання уповноважено! особи Товариства для

пщписання договор1в з членами Наглядово! ради - до 5 хвилин
■ Для виступу про змшу типу Товариства - до 10 хвилин
■ Для доповда по новш редакцп Статуту - до 5 хвилин
■ Доповщь про нову редакщю Положения про Наглядову раду - ДО 5 хвилин
■ Доповщь про нову редакцно Положения про Рев1зшну комюи́о - до 5 хвилин
■ Для доповщд про надання попередньо! згоди на укладання



значних правочишв - до 5 хвилин
■ Для вщповщей на питания, довщок, об'яв (наприкшщ36opiB) - до 3 хвилин
■ Для вистушв по питаниям порядку денному 36opiB - до 3 хвилин

Питания по порядку денному збор1в подаються у письмовш форм1 пщ час 1х ведения 
шсля виступу доповщач1в. Особи, ям  бажають виступити, передають записку до президи 
або пщшмають руку. Збори провести без перерви.

Голосували: «За» - 27268 голомв; «Проти» -  немае; «Утрималися» - немае

Ри́пення прийнято.

IV. С Л У Х  А Л  И: Звгг НаглядовоТ ради за 2016 piK .
Доповщач: Тимоф1енко В.В., заст. голови Наглядово1 ради 

(Звгг додаеться).

В И Р I Ш  И Л И:

1. Звгг Наглядово1 ради за 2016 piK  -  прийняти до вщома

Голосували: «За» - 27268 голоав; «Проти» -  немае; «Утрималися» - немае 

Ри́пення прийнято.

V. С Л У X А Л И: Звгг генерального директора за 2016 ри́с.
Доповщач: Шендеровський Ю.Ю., генеральний директор.

(ЗвИ додаеться).

В И Р 1 Ш И Л И :

1. Звге генерального директора за 2016 piK -  прийняти до вщома

Голосували: «За» -2 7 2 6 8 голоав; «Проти» -нем ае; «Утрималися» -немае 
Ри́пення прийнято.

VI. С Л У X А Л И: Звгг доч1рнього шдприемства «Надш» за 2016 piK.
Доповщач: Бевзюк В.П., голова ли́свщацшно1 комюи́'
(Звгг додаеться)

В И Р I Ш  И Л И:

1. Звгг доч1рнього шдприемства «Надгя» за 2016 piK  -  прийняти до вщома 

Г олосували :: «За» - 27261 голои ́в; «Проти» -  немае; «Утрималися» - 7 голоа ́в 

Ри́пення прийнято.



VII. С Л У X  А Л И: Зв1т р е в Ы й ш н  KOMicii за 2016  piK .
Доповщач: М1зюк С.А., голова Ревшйно1 KOMicii'
(Звгг додаехься).

В И Р I Ш  И Л И:

1. Зв1т рев!зшно1 KOMicii- за 2016 рш - прийняти до вщома

Голосували: «За» - 27268 голоси́в; «Проти» -нем ае; «Утрималися» -немае 

Ри́пення прийнято.

VIII. С Л У X А Л И: Затвердження ргчного зв1ту Товариства за 2016 ри́с.
Доповщач: Гавриленко Н.В., головний бухгалтер

1

Загальним зборам надана шформащя щодо р1чного звггу Товариства за станом на 31 
грудня 2016 року, а також аудиторський висновок за звггаш перюд.
(Р1чний баланс, звгта з вИсновком рев1зшно1 KOMicii - додаються).

В И Р 1 Ш И Л И :

1. Р1чний баланс, зв1ти про фшансов1 результата та фшансово-майновий стан 
акцюнерного товариства, доч!рнього пщприемства «НадЬх» за 2016 рш i висновок рев1зшно1 
KOMicii' за 2016 ри́с -  затвердити

Голосували: «За» - 27261 голоав; «Проти» -  немае; «Утрималися» -7 го л о а в  

Ри́пення прийнято.

IX. С Л У X А Л И: Визначення основних напрямив ди́зшьноста Товариства на 2017 ри́с 
Доповщач: Шендеровський Ю.Ю., генеральний директор 

(Доповщь - додаеться)

В И Р I Ш  И Л И:

1. Основш напрямки ди́шьноста Товариства на 2017 ри ́с-схвалита 

Голосували: «За» - 27268 голоа ́в; «Проти» -  немае; «Утрималися» - немае 

Рш ення прийнято.

X. С Л У X А Л И: Про розподш прибутку Товариства
Доповщач: Гавриленко Н.В., головний бухгалтер

За результатами фшансово-господарсько'1 ди́шьноста пщприемства за 2016 ри́с 
Товариство отримало прибуток у cyMi 928 тис. грн. Непокрита збитки вщ господарсько! 
ди́шьноста минулих роюв становлять 3867 тис. грн..



Запропоновано отриманий у 2016 рощ прибуток на дивщенди не розподшяти, а направити 
на покриття збитюв минулих пера́ццв

В И Р 1 Ш И Л И :

1. Прибуток, отриманий за результатами зв т ю го  перюду, направити на покриття збитюв 
минулих роив.

Голосували: «За» - 27238 голоив; «Проти» - 7 голос!в; «Утрималися» - 23 голоси 

Рннення прийнято.

XI. С Л У X А Л И: Припинення повноважень член1в Наглядово! ради 
Доповщач: Грабовський М.Д., юрист

Вщповщно Закону Украши «Про акцюнерш товариства» члени Наглядово! ради 
публ1чного акцюнерного товариства мають переобратися щор1чно. У зв’язку з цим, 
пропонуегься припинити повноваження Наглядово! ради. Обрано! загальними зборами 
акщонер1в Товариства у 2016 рощ.

В И Р I Ш  И  Л И:

1. Припинити повноваження член1в Наглядово! ради, обраних загальними зборами 
акщонер1в 20 кв1тня 2016 року

Голосували: «За» - 27268 голос1в; «Проти» -  немае; «Утрималися» - немае 

Ра́нения прийнято.

ХП. С Л У X А Л И: Обрання члешв Наглядово! ради Товариства
Доповщач: Тимоф1енко В.В., заст. голови Наглядово! ради

Вщповщно до Закону У крайни «Про акцюнерш товариства» до́ виключни́х 
повноважень загальних збор1в акц!онер1в належить обрання член1в Наглядово! ради. У 
зв’язку з припиненням повноважень члешв Наглядово! ради, обрано! у 2016 рощ, 
пропонуеться обрати члешв Наглядово! ради на цих р1чних загальних зборах акцюнер1в на 
новий строк вщповщно до вимог Закону Украши «Про акцюнерш товариства» i Статуту 
Товариства шляхом кумулятивного голосування за бюлетенями для кумулятивного 
голосування, в яких вказан1 кандидатури в члени Наглядово! ради.

Порядок кумулятивного голосування передбачае, що акцюнер або його представник 
помножуе Bci належш йому голоси на юлькють кандидаНв в члени Наглядово! ради, яю 
вказан1 в бюлетен1 для голосування, i  отриману таким чином суму голос!в може в1ддати як 
за одного кандидата, або ж розподшити !х серед B c ix  кандидапв . Голосування проводиться 
по B c ix  кандидатурах в члени Наглядово! ради одночасно. Для голосування з цього питания 
порядку денного збор!в акцюнерам, присутшм на зборах, !х представникам, ро́здан! 
бюлетеш для кумулятивного голосування i3 зазначенням в них кандидатур в члени́ 
Наглядово! ради.



В И Р 1 Ш И Л И :

1. За пщсумками кумулятивного голосування до складу Наглядово! ради Товариства 
обраш:

Литвак Наталя Бориавна
«За» - 27238 голоыв; «Проти» -  115 голос1в; «Утрималися» - немае 

Литвин Дмитро Олександрович
«За» - 27238 голощв; «Проти» -  115 голос1в; «Утрималися» - немае 

CiMXOBin Наум Харитонович
«За» - 27238 голос1в; «Проти» -  115 голоав́; «Утрималися» - немае

Тимоф1енко Шктор Валентинович
«За» - 27238 голос1в; «Проти» -  115 голоав; «Утрималися» - немае

Ш ендеровський Валерш Ю ршович
«За» - 27353 голос1в; «Проти» -  немае; «Утрималися» - немае

Рппення прийнято.

Протокол л1чильно1 KOMici'i та бюлетеш за кумулятивним голосуванням додаються до 
протоколу збор1в i тдлягаю ть збер1ганню згщно ст. 45 Закону Украши «Про акц1онерн1 
товариства" не бшьше 4-х роюв.

Лпшльна комкая́ у  своему протоколу зазначила, що один з акцюнер1в, який зарееструвався 
для учасп у загальних зборах, не скористався наданим йому правом прийнята участь у 
шлосуванш по даному питанию порядку денного збор1в.

ХШ . СЛУХАЛИ: Затвердження умов цившьно-правових договор1в, що укладатимуться з 
членами Наглядово! ради Товариства, встановлення розм1ру !х 
винагороди

Доповщач: Тимоф1енко В.В., заст. голови Наглядово! ради

Згщно п. 15. ст. 1 Закону Украши «Про акцюнерш товариства» до посадових oci6 
оргашв акцюнерного товариства належать ф1зичш особи: голова i члени Наглядово!' ради. 
Члени Наглядово! ради, як посадов1 особи, повинш зд1йснювати свою роботу на основ! 
Закону «Про акц1онерт товариства», Статуту Товариства, Положения про Наглядову раду 
та на основ! договору, що укладаеться з кожним членом Наглядово! ради зпдно п. 3 ст. 51 
Закону Украши «Про акцюнерш товариства».

Пропонуеться загальним зборам акцюнер1в затвердити проект цившьно-правового 
договору, який буде запропон́Ований для укладення новообраним членам Наглядов́о! ради. 
У тексп проекту договору викладен1 умови, на яких член Наглядово! ради буде 
здшснювати свою роботу.
3 огляду на шлькюний склад акц1онер1в Товариства, який не перевищуе 200 акцюнер1в, 
специфшу господарсько! д1яльност1 Товариства, фшансов1 можливоси ́ Товариства, 
перюдичн1сть та обсяг робота Наглядово! ради, пропонуеться членам Наглядово! ради 
виконувати покладеш на них функцп без оплати, що вщповщае п. 3 статт1 51 Закону 
Украши «Про акцюнерш товариства».
Акцюнери мали можливють ознайомитися з проектом договору пщ час гадготовки до 
збор1в, про що було зазначено у персональних повщомленнях про скликання р1чних 
загальних збор1в.



В И Р 1 Ш И Л И :

1. Затвердити умови Примерного договору для укладання з членами Наглядово! ради 
Товариства.
2. Визнати доцшьним запропонувати членам Наглядово!' ради укласти допдар на 
громадських засадах (без виплати винагороди).

Голосували: «За» - 27268 голошв; «Проти» -нем ае; «Утрималися» -немае 

Ри́пення прийнято.

XIY. С Л У X А Л И: Обрання уповноважено! особи Товариства для шдписання
договор1в з обраними членами Наглядово! ради Товариства 

Доповщач: Тимоф1енко В.В., заст. голови Наглядово! ради

Згщно п. 3 ст. 51 Закону Украши «Про акцюнерш товариства» догов1р або контракт 
вщ iMeHi Товариства з членами Наглядово'1 ради пщписуеться головою виконавчого органу 
Товариства або шшим уповноваженим загальними зборами акцюнер!в особою.
У ПАТ «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛ1ГРАФМЕТАЛ» немае колеи́ального виконавчого 
органу у вигляд! правлшня, голова якого мав би право укласти зазначеш вище договори. 
Пропонуеться загальним зборам акцюнер1в дати повноваження Лггвшу Олександру 1лшчу, 
кер!внику ВИР0БНИЧ01 К0МЕРЦШ Н01 Ф1РМИ «ПАКОМЕТ», яка е акцюнером ПАТ 
«ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛ1ГРАФМЕТАЛ» з пакетом голосуючих акцш р1вним 96,973796 
% голошв, на шдписання договор1в (контракпв) вщ iMeHi ПАТ «ЗАВОД 
ЧОРНОМОРПОЛ1ГРАФМЕТАЛ» з обраними членами Наглядово!' ради.

В И Р 1 Ш И Л И :

1. Обрати уповноваженою особою АТ «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛ1ГРАФМЕТАЛ» для 
шдписання floroBopiB з обраними членами Наглядово!' ради Лггвша Олександра Ьшча.

Голосували: «За» - 27261 голоав; «Проти» -нем ае; «Утрималися» - 7 голошв

Рппення прийнято.

XY. С Л У X А Л И: Змша типу Товариства
Доповщач: Шендеровський Ю.Ю., генеральний директор

Закон Украши «Про акцюнерш товариства» у дпочш на даний час редакци посилив 
вимоги до публ1чних aKnioHepHHX товариств. Одшею з вимог для публ1чних акщонерних 
товариств е необхщшсть проходження процедури лютингу на Украшськш фондовш б1рж1, 
при цьому акцюнерне товариство повинно вщповщати певним критер1ям, яю викладеш в 
Пoлoжeннi про функцюнування фондових б1рж. Зокрема, мати власний капрал На суму 
бмын шж 400 млн. грн.; р1чний чистий дохщ за останшй фшансовий рис -  не менше 400 
млн. грн.; мппмальна частка акцш у вшьному o6iry повинна складати не менше 10%, при 
цьому у двох iHBecTopiB сумарно може бути не бшыне 50% вщ niei частки; кшыа́сний 
склад aicqioHepiB -  не менше 200 aKnioHepie; введения посади корпоративного секретаря.

Враховуючи, що на даний час наше Товариство не вщповщае наведеним вище критер1ям, 
е потреба у 3MiHi типу акцюнерного товариства з публ1чного на приватне.



Рппення з цього питания порядку денного збор1в буде вважатися прийнятим, якщо за 
нього буде в1ддано бшын шж 3А  голокв акцюнер1в, яю зарееструвалися для участа у 
загальних зборах.

В И Р 1 Ш И Л И :

1. Змшити тип акщонерного товариства «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОШГРАФМЕТАЛ» з 
публ1чного на приватний;
2. Наглядовш рад! оргашзувати роботу щодо замши глобального сертификату, ведомостей 
та документацп про Товариство у зв’язку 3i змшою його типу.

Голосували: «За» - 27238 ronocie; «Проти» -  7 голокв; «Утрималися» - 23 голоси 

Рппення прийнято.

За це рппення проголосувало бшыпе 3А  голокв акцюнер1в, що зарееструвалися для учаск у 
зборах.

XYI. С Л У X А Л И: Прийняття ново!' редакцп Статуту Товариства
Доповщач: Грабовський М.Д., юрист Товариства

Порядок утворення, дкльност!, припинення акцюнерних товариств, !х правовий 
статус, прав та обов’язки акц1онер!в визначаються Законом Украши «Про акцюнерш 
товариства». На п1дстав1 цього законодавчого акту акцюнерним товариством 
загверджуеться Статут. У 2011 popi загальними зборами акцюнер1в ПАТ «Завод 
Чорноморполпрафметал» була затверджена поточна редакц1я статуту Товариства, яка на 
датгой час через змши у законодавств1 та з врахуванням рппення загальних 36opiB щодо 
замши типу Товариства, потребуе внесения вщповщних змш.

Вгдповщно до ст. 17 Закону Украши «Про державну реестрацпо юридичних oci6, 
ф!зичних оа́б-пщприемщв та громадських орган1зацш» при внесенш зм1н до Статуту, для 
державно! реестрацп надаеться нова редакщя цього документа.

Акцюнери мали можливють ознайомитися з проектом Статуту пщ час пщготовки до
зборш.

Рппення з цього питания порядку денного збор1в буде вважатися прийнятим, якщо за 
нього буде вцщано бшьш шж 3А  голокв акц1онер1в, я и  зарееструвалися для участ! у ́ 
загальних зборах.

В И Р I I I I И Л И: -

1. Прийняти статут Товариства у новш редакцп
2. Шендеровському Ю.Ю., генеральному директору, здшснити в к  необхщвп юридйчн1 Та 
фактичн! ди для державно! реестрацп ново! редакци статуту Товариства та пов’язаиих з ци́м 
шших змш у вщомостях про Товариство, яю м!стяться у Сдиному державному peecipi 
юридичних oci6, ф!зичних oci6 -  тдприемц!в та громадських оргашзацш

Голосували: «За» - 27261 голокв; «Проти» - 7  голокв; «Утрималися» -немае

Кшення прийнято.

За це рппення проголосувало бшьше 3А  голокв акцюнер!в, що зарееструвалися для участ1 у 
зборах.



XYII. С Л У X А Л И: Прийняття ново!' редакцп Положения про Наглядову раду
Доповщач: Грабовський М.Д., юрист Товариства

Рш енням загальних збор!в акцюнер1в змшено тип акцюнерного товариства, що 
тягле за собою необхщнють внесення змш до Положения про Наглядову раду Товариства, 
т а ́ б враховували особливосп робота Наглядово'1 ради у приватному акцюнерному 
товариствь

3 новою редакщею Положения про Наглядову раду акцюнери мали можливють 
ознайомитися пщ час подготовки до р1чних збр1в.

В И Р I Ш  И Л И:

1. Прийняти Положения про Наглядову раду у новш редакцп.

Голосували: «За» - 27261 голоав; «Проти» -  7 голои ́в; «Утрималися» - нема 

Рппення прийнято.

XYIII. С Л У X А Л И: Прийняття ново! редакцп Положения про Рев1зшну KOMiciro
Доповщач: Грабовський М.Д., юрист Товариства

Рппенням загальних збор1в акцюнер1в змшено тип акцюнерного товариства, що 
тягне за собою необхщнють внесення змш до Положения про Рев1з1йну K O M iciro 

Товариства, яю б враховували особливост! робота рев1зшно1 комюЙ у приватному 
акцюнерному товариствг

3 новою редакц1ею Положения про Рев1зшну комюто акц!онери мали можлив1сть 
ознайомитися шд час пщготовки до р1чних збр1в.

В И Р 1 Ш И Л И :

1. Прийняти Положения про Рев1зшну KOMiciro у новш редакцп.

Голосували: «За» - 27261 голоош; «Проти» -  7 голоав; «Утрималися» -немае 

Рш ення прийнято.

XIX. С Л У X А Л И: Надання попередньо'1 згоди на здшснення значних правочин1в
Доповщач: Тимоф1енко В.В., заст. голови Наглядово!' ради

Пщ час господарсько! д1яльносп акцюнерного товариства виникае потреба у 
вчиненш правочитв, угод для забезпечення робота пщприемства енергоресурсами, 
сировиною, матер1алами, ринкова вартють яких може перевищувати 25% вартосп актав1в 
по даним останньо! pinHoi' фшансово!’ зв1тност1 . Укладання таких угод здшснюетъся за 
згодою загальних збор1в акцюнер1в. Разом з цим, ст. 70 Закону Украши «Про акцюнерш 
товариства» надае можлив1сть прийняття загальними зборами рш ення про надання 
попередньо! згоди на укладання таких угод. Станом на 31 грудня 2016 року вартють 
актив1в Товариства становила 14295 тис. грн. Значною угодою, на укладання яко! потр1бна 
згода загальних 36opiB, е п вартють що перевищуе 3551250,00 грн.



В И Р 1 Ш И Л И :

По даному питанию порядку денного зборш зидно пщсумюв голосування рппення 
не прийнято.

Голосували: «За» - немае ; «Проти» -  27238 голоав; «Утрималися» - 30 голоив

Збори aKHioHepie, скликан! на 20 квггня 2017 року, о 16.45 20 квНня 2017 року завершили 
свою роботу.

До протоколу загальних збор1в акцюнер1в додаються:
- Передне акцюнер1в, яю мають право на участь у загальних зборах акционерного 
товариства, станом на 13 квггня 2017 року;
- Протокол засщання реестрацшно!' KOMicii,
- Протоколи л1чильно1 KOMicii';
- Бюлетеш для голосування;
- Р1чний баланс, звгг з аудиторським висновком;
- З в т п  доповщ  та основт напрямки д1яльносп Товариства на 2017 рпс;
- Проект договору з членами Наглядово! ради;
- Статут Товариства у новш редакцн;
- Нова редакц1я Положения про Наглядову раду;
- Нова редакщя Положения про Рев1зшну K O M iciro .

Протоколи л1чильно1 KOM icii та бюлетеш по кумулятивному голосуванню додаються до 
протоколу 36opiB i шдлягають збершанню зпдно ст. 45 Закону Украйни «Про акцюнерш 
товариства" не бшыле 4-х роюв.

Протокол загальних 36opiB складений на украшськш та росшсыа́й мовах, m i мають 
однакову юридичну силу та за cboi'm  зм!стом е автентичними.

Секретар зборгв В.Ю. Шендеровський

Мкто Оде-



-са, УкраТна двадцать шестого квггня дв! тисн'п с1мнадцятого року.
Я, Ламан АХ, приватний HOTapiyc Одеського мшького нотар1алыюго округу, 

засвщчую справжнють пщпис1в ТИМОФЮНКА ВЕКТОРА ВАЛЕНТИНОВИЧА, 
Ш ЕНДЕРОВС ЬКОГО ВАЛЕР1Я ЮРШОВИЧА, яю зроблено у мош присутность 

Особи ТИМОФКНКА ВПСТОРА ВАЛЕНТИНОВИЧА, ШЕНДЕРОВСЬКОГО 
ВАЛЕРШ ЮРШОВИЧА, як! шдписали документ, встановлено, 'ix д!ездатшсть 
перев!рено.

Справжнють тдписю засвщчено за адресою: м. Одеса, Застава - 2, вул. Привозна, 
буд. 1, куди мене запросили у зв’язку з виробничою необхщнютю.

Всього пронумеровано, прошнуровано 
та скреплено печаткою / / ______

Приватний Homapiyc
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