
ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 

м. Дніпропетровськ                                                                                   "28" квітня 2015 року 
 
Реєстраційна комісія у складі: 
Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,   

            Членів комісії: Шейко В.І., Штанько  О.В. провела підрахунок результатів голосування акціоне-
рів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", що відбулися 28 квіт-
ня 2015 року об 11:30  за адресою: Україна, 49124, м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 1, 2 поверх, 
актова зала. 

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
 

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і утримався" щодо кожного проекту рі-
шення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування: 

 
I. З першого питання порядку денного  
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: 
1) Ключник Ларису Миколаївну; 
2) Шейка Владислава Ігоровича;  
3) Штанько Олену Валеріївну. 

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Това-
риства. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

 
"За" - 256 052 278 голосів, що складає 99,9988 % голосів акціонерів, які зареєст-

рувались для участі у загальних 
зборах 

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Утрималось" - 3 143 голосів, що складає 0,0012 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Не прийняло участі у голосу-
ванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
Члени реєстраційної комісії: 
1. Ключник Л.М.   

2.   Шейко В.І.   

3. Штанько  О.В.   

 


