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ПРОТОКОЛ № 26 
 річних загальних зборів  

Відкритого акціонерного товариства   

«Дніпропетровський Втормет» 

 
м. Дніпропетровськ        24 квітня 2012 року 

 
Річні загальні збори Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський Втормет» 

відбулися 24 квітня 2012 року об 11:00 в приміщенні Палацу Культури «Північний» за адресою: 
Україна, 49124, м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 12. 

Річні загальні збори Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський Втормет» 
(далі – Товариство) відкрила Голова Правління Товариства Короткова Ольга Миколаївна, яка 
привітала присутніх в залі акціонерів та їх представників. 

Голова Правління повідомила про те, що річні загальні збори Товариства скликані 
Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 27 лютого 
2012 року №47).    

Голова Правління проінформувала про те, що реєстрація акціонерів (їх представників) для 
участі у річних загальних зборах Товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу 
якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 12 квітня 2012 року (протокол засідання 
Наглядової ради Товариства №54) увійшли: 

1. Ключник Лариса Миколаївна; 
2. Іванілова Лариса Олексіївна; 
3. Люлька Ганна Володимирівна; 
4. Мостова Аліна Костянтинівна. 
Головою реєстраційної комісії одноголосним рішенням членів реєстраційної комісії згідно 

протоколу №1 засідання реєстраційної комісії, проведеного 24 квітня 2012 року о 08:00, було 
обрано Ключник Ларису Миколаївну. 

Голова Правління Товариства надала слово Голові реєстраційної комісії Ключник Ларисі 
Миколаївні для оголошення підсумків реєстрації учасників зборів.  

Голова реєстраційної комісії Ключник Л.М. оголосила Протокол засідання реєстраційної 
комісії щодо проведення реєстрації учасників річних загальних зборів Товариства: 

«Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників 
(далі – учасників зборів), які прибули на річні загальні збори Відкритого акціонерного товариства  
«Дніпропетровський Втормет», що призначені на 24 квітня 2012 року з початком об 11:00. 

Реєстрацію почато: 9-00. 
Реєстрацію закінчено: 10-45. 
Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах, 

проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, 
складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, 
тобто на 24 годину 18 квітня 2012 року в порядку, передбаченому законодавством про 
депозитарну систему України.  

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах, становить 4891 особа. Загальна кількість належних їм голосів становить 
259 504 000. 

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО: 
1. Для участі у річних загальних зборах Відкритого акціонерного товариства  

«Дніпропетровський Втормет» зареєстровано 3 учасника, яким належить 256 055 903 голоси, що 
становить 98,671 % голосуючих акцій Товариства.   

2. Згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори є 
правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний. 

Рішень про відмову в реєстрації акціонерів (їх представників), на підставах, передбачених 
частиною 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», не виносилось. 

Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації акціонерів (їх представників) не 
отримано.» 

Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів Відкритого 
акціонерного товариства  «Дніпропетровський Втормет» 24.04.2012 року додається (Додаток №1 
до Протоколу Загальних зборів). 
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Голова Правління Товариства повідомила учасникам зборів про те, що кворум для 
проведення річних загальних зборів Товариства наявний та про те, що     

ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ. 
 

Голова Правління Товариства оголосила порядок денний річних загальних зборів 
Товариства: 

 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.  
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. 
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2011 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів 
діяльності Товариства у 2012 році. 

5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами 
проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2011 році. 

8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  
9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 

2012 рік. 
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 

Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з ними. 

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства. 
14. Обрання членів Правління Товариства. 
15. Затвердження на 2012 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук 

по зобов'язанням третіх осіб. 
16. Прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, індивідуальна 

балансова вартість яких дорівнює або перевищує 15 150 000 гривень та прийняття 
рішення щодо застави основних фондів Товариства, сукупна балансова вартість яких 
дорівнює або перевищує 252 500 000 гривень. 

17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.  
18. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 
19. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  
20. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства. 
21. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 
22. Затвердження Положення про Правління Товариства. 
23. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства. 
24. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.   
25. Затвердження правочинів, вчинених Товариством. 
 

Голова Правління Товариства Короткова О.М. надала роз'яснення щодо питань, 
пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, а саме: 

- проінформувала про те, що право голосу на річних загальних зборах мають акціонери-
власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах, та про те, що акціонер не може бути позбавлений 
права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;  

- довела до відома учасників зборів інформацію про те, що одна голосуюча акція надає 
акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних 
загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування 
проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Річні загальні збори 
Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;  

- звернула увагу учасників зборів на те, що голосування на річних загальних зборах 
Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, 
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які учасники зборів отримали при реєстрації. Форма і текст бюлетенів для голосування 
відповідають вимогам статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» і були затверджені 
Наглядовою радою Товариства 12 квітня 2012 року (протокол засідання Наглядової ради 
Товариства №54); 

- звернула увагу учасників зборів на те, що обрання членів Ревізійної комісії Товариства 
(11 питання порядку денного) здійснюється в порядку кумулятивного голосування та повідомила, 
що голосування з цього питання буде проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного 
голосування, який учасники зборів отримали при реєстрації. Форма і текст бюлетеня для 
кумулятивного голосування відповідає вимогам статті 43 Закону України «Про акціонерні 
товариства» і були затверджені Наглядовою радою Товариства 18 квітня 2012 року (протокол 
засідання Наглядової ради Товариства №55); 

- повідомила про те, що інформація про порядок проведення кумулятивного голосування 
буде доведена до відома учасників зборів безпосередньо перед проведенням такого 
голосування; 

- проінформувала про те, що після обрання річними загальними зборами Товариства 
членів лічильної комісії підрахунок голосів з 2-го по 25-е питання порядку денного здійснює 
лічильна комісія. 

До обрання членів лічильної комісії Головою Правління Товариства запропоновано 
підрахунок голосів учасників зборів, які приймають участь у голосуванні з питань, що виносяться 
на розгляд річних загальних зборів Товариства, здійснювати реєстраційній комісії з оформленням 
відповідних протоколів про підсумки голосування. Зауважень з цієї пропозиції від учасників зборів 
не надходило. 
 

Голова Правління Товариства запропонувала перейти до розгляду питань порядку 
денного.  

Питання №1: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень».  

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови Правління Товариства Короткової О.М., яка довела до відома учасників 

зборів інформацію про те, що для надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення 
підрахунку голосів під час голосувань на річних загальних зборах Товариства, а також для 
вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних 
загальних зборах Товариства, необхідно обрати лічильну комісію.     

Голова Правління Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з першого 
питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з першого питання порядку денного, який 
міститься в Бюлетені для голосування №1.  

Реєстраційній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: 

- Ключник Ларису Миколаївну; 

- Іванілову Ларису Олексіївну; 

- Люльку Ганну Володимирівну; 

- Мостову Аліну Костянтинівну. 
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних 

зборів Товариства. 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 
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Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 
товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений реєстраційною комісією. 
Додаток №2 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Головою Правління Товариства запропоновано обраним членам лічильної комісії провести 

своє перше засідання.  

Для оголошення Протоколу №1 засідання членів лічильної комісії щодо обрання голови  
комісії на річних загальних зборах Товариства Голова Правління Товариства надала слово члену 
лічильної комісії Ключник Л.М., яка доповіла річним загальним зборам, що лічильна комісія 
провела своє перше засідання, на якому була заслухана інформація про обрання голови 
лічильної комісії, та вирішила: 

1. Обрати головою лічильної комісії – Ключник Ларису Миколаївну. 
 
Головою Правління Товариства запропоновано Протокол №1 засідання членів лічильної 

комісії щодо обрання голови комісії від 24 квітня 2012 року прийняти до відома та обраній 
лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань, 
які виносяться на розгляд річних загальних зборів Товариства. 

Голова Правління Товариства надала слово голові лічильної комісії Ключник Л.М. для 
надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із 
забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах Товариства. 

Головою Правління Товариства запропоновано продовжити розгляд питань порядку 
денного.  

  

Питання №2: «Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства».  
СЛУХАЛИ:  
Виступ Голови Правління Товариства Короткової О.М., яка повідомила, що для 

забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів Товариства, необхідно обрати 
голову та секретаря загальних зборів Товариства. 

Голова Правління Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з другого питання 
порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з другого питання порядку денного, який 
міститься в Бюлетені для голосування №2.  

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 

1. Обрати головою загальних зборів Товариства - Короткову Ольгу Миколаївну.  
2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства - Березу Олену Володимирівну.  

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Обрані голова та секретар загальних зборів Товариства зайняли спеціально відведені 

місця і приступили до виконання своїх обов'язків. 
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Питання №3: «Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства».  

СЛУХАЛИ:  
Виступ Голови загальних зборів Товариства Короткової О.М., яка запропонувала, з метою 

забезпечення ефективної роботи зборів, затвердити порядок проведення загальних зборів 
Товариства. 

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з третього 
питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з третього питання порядку денного, який 
міститься в Бюлетені для голосування №3.  

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: 
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, 

надавати виступаючим – до 15 хвилин. 
2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та 

надавати слово доповідачу.  
Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або 

виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, 
потім переходити до голосування. 

3. Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів 
із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).  

4. Збори вести російською мовою.  
5. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для 

голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку 
голосів можливі технічні перерви до 15-20 хвилин.  

6. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного 
питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.  
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 

Питання №4: «Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 
2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних 
напрямів діяльності Товариства у 2012 році». 

СЛУХАЛИ: 
Доповідь Голови Правління Товариства Короткової О.М., яка виступила зі звітом 

Правління Товариства про результати діяльності за 2011 рік. 
Короткова О.М. повідомила, що за звітний 2011 рік підприємством заготовлено 475,7 тис.т. 

сталевого лому. Об'єм переробки лому в 2011 році склав 478,825 тис.т. Загальне відвантаження 
лому по підприємству за 2011 рік - 450,255 тис.т.  Об'єм реалізації транзитного лому склав 32,62 
тис.т. Цех шлакопереробки переробив і перемістив 463,126 тис.т. шлаку, а також переробив 8,455 
тис.т. МОС в ШММП. Цех з переробки шихти  забезпечив подачу шихти в мартенівські цехи ВАТ 
«ІНТЕРПАЙП НТЗ» в об'ємі 625,99 тис.т. 

На  підприємстві  проводився комплекс заходів  з модернізації виробництва. На придбання 
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нових майданчиків і устаткування в 2011 році витрачено 53 млн.416 тис. грн., на ремонт і технічне 
переозброєння підприємства - 5 млн. 703 тис. грн., на заробітну плату - 24 млн. 599 тис. грн.  
Продуктивність праці на одну людину промислово-виробничого персоналу за 2011 рік склала 
1282 т. 

За минулий рік навчено і переатестовано 64 людини з видачею відповідних посвідчень. На 
ці цілі витрачено 89,49  тис. грн. Всього за  2011 рік прийнято на підприємство 266 чол., звільнено 
– 155 чол., у тому числі за порушення трудової дисципліни -  7 чол., оголошені догани –17 чол. 
Відсоток текучості кадрів склав в 2011 році 19,7 %. 

За звітний період допущено 2 випадки виробничих травм. У 2011 році працівникам 
проводилися медогляди, на які витрачено 23,32 тис. грн. 

Короткова О.М. оголосила проект рішення з четвертого питання порядку денного.  
На голосування винесений проект рішення з четвертого питання порядку денного, який 

міститься в Бюлетені для голосування №4.  
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2011 рік. 
2. Роботу Правління Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає 

меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2012 році визначити: 

- Збільшення обсягів заготівлі та переробки металобрухту; 

- Розвиток ломозаготівельних потужностей; 

- Модернізація виробництва; 

- Зменшення витрат на виробництво та максимізація прибутку від господарської 
діяльності. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

  
Питання №5: «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності 
за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту». 

СЛУХАЛИ:  
Начальника юридичного відділу Товариства Луговського В.Г., який виступив зі звітом 

Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік. Доповідач зазначив, що у 
звітному періоді Наглядова рада Товариства значну увагу приділяла зростанню ефективності 
управління Товариством, задачам оптимізації використання виробничих, трудових та фінансових 
ресурсів. 

Луговський В.Г. доповів, що у 2011 році Наглядовою радою виконувався регламент, 
визначений внутрішніми документами Товариства стосовно регулярності проведення засідань 
Наглядової ради. На засіданнях Наглядової ради приймались рішення, направлені на 
підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності Товариства, зокрема, значна увага 
приділялась розвитку ломозаготівельних потужностей Товариства. 

У звітному періоді Наглядова рада діяла в межах компетенції і прав, що визначені 
Статутом Товариства. 

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з п’ятого 
питання порядку денного.  
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На голосування винесений проект рішення з п’ятого питання порядку денного, який 
міститься в Бюлетені для голосування №5.  

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 
1.  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік. 
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що 

відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №6: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 
результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 
2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту». 

СЛУХАЛИ: 
Доповідь члена Ревізійної комісії Новікова А.Ю. про звіт та висновки Ревізійної комісії 

Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності 
Товариства за 2011 рік. 

Новіков А.Ю. доповів, що Ревізійною комісією була проведена перевірка фінансово-
господарської діяльності Товариства і статей балансу за 2011 рік. При проведенні аналізу 
фінансових результатів підприємства за станом на 01.01.2012р. Ревізійною комісією встановлено, 
що за звітний період виручка від реалізації продукції склала без ПДВ 1 416 544 тис. грн., 
собівартість реалізованої продукції – 1 353 801 тис. грн. В результаті діяльності Товариством 
отримані збитки у розмірі 53 281  тис. грн.   

Перевірка правильності розрахунку фонду оплати праці і його витрачання показали, що 
нарахування і виплати заробітної плати здійснювались відповідно до трудового законодавства.   
Фактично фонд оплати праці за 2011 рік склав 24 454,5 тис. грн., середньооблікова чисельність 
працівників - 700 чоловік. 

Заробітна плата виплачувалась щомісячно без затримки. На 01.01.2012р. простроченої 
заборгованості по нарахуваннях із заробітної плати до позабюджетних фондів не існує.   

Ревізійною комісією встановлено, що ведення податкового обліку на підприємстві 
відповідає вимогам законодавства. Була проведена перевірка правильності розрахунків і термінів 
дотримання сплати податків, відрахувань до бюджету і до державних цільових фондів. За 2011 
рік Товариством до бюджету нараховано податків 16 664 тис. грн. Дебіторська заборгованість на 
01.01.2012р. складає 153 703 тис.грн., кредиторська заборгованість - 371 188 тис. грн. 

Балансова вартість основних засобів складає 291 494 тис. грн.,  знос -  90 435 тис. грн.  
Для визначення фінансового положення Товариства був зроблений аналіз балансу, згідно 

якого вартість майна підприємства в 2011р. в порівнянні з 2010р. по всіх статтях балансу 
збільшилася на  230 233 тис. грн. або на 79%.  У пасиві балансу сталися наступні зміни: джерела 
власних засобів зменшилися, їх доля в структурі балансу знизилася на 36,91%; довгострокові 
зобов'язання зменшилися на 12 311 тис. грн.; поточні зобов'язання збільшилися на 285 382 тис. 
грн., їх доля в структурі балансу зросла на 41,68%. 

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з шостого 
питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з шостого питання порядку денного, який 
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міститься в Бюлетені для голосування №6.  
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення 

перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 
2.  Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2011 році визнати задовільною. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №7: «Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2011 році». 

СЛУХАЛИ: 
Доповідь Головного бухгалтера Товариства Лободи Д.В. про річний звіт Товариства та 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році. 
Лобода Д.В. повідомив основні показники, що містяться в річній консолідованій звітності 

Товариства за 2011 рік.  
Доповідачем було запропоновано затвердити річний звіт Товариства та результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році. 
Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з сьомого 

питання порядку денного.  
На голосування винесений проект рішення з сьомого питання порядку денного, який 

міститься в Бюлетені для голосування №7.  
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі: 
 

- Баланс (консолідований) станом на 31.12.2011 року; 

- Звіт про фінансові результати (консолідований) за 2011 рік; 

- Звіт про рух грошових коштів (консолідований) за 2011 рік; 

- Звіт про власний капітал (консолідований) за 2011 рік; 

- Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2011 рік. 
 
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 
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Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №8: «Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Головного бухгалтера Товариства Лободи Д.В. щодо порядку розподілу прибутку і 

збитків Товариства. 
Лобода Д.В. запропонував не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, 

що звітний рік Товариство закінчило зі збитками, також виступаючий повідомив про необхідність 
затвердження порядку покриття збитків. 

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з восьмого 
питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з восьмого питання порядку денного, який 
міститься в Бюлетені для голосування №8.  

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році отримано збиток у розмірі 53 281 
тис.грн. 

2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків: 
- збитки 2011 року у розмірі 53 281 тис.грн. покрити у відповідності до чинного 

законодавства. 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №9: «Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності 
Товариства на 2012 рік». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Директора фінансового Ярової О.Л., яка у своїй доповіді зазначила основні 

показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2012 рік. 
Ярова О.Л. повідомила, що для реалізації намічених завдань Товариству необхідно 

сконцентруватися на удосконаленні виробничих процесів, підвищенні продуктивності та 
ефективності праці.  

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з дев’ятого 
питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з дев’ятого питання порядку денного, який 
міститься в Бюлетені для голосування №9.  

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2012 рік: 
 



 10 

- обсяг реалізації готової продукції - 998,065 тис. тонн 
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
- переробка металобрухту 
- переробка шлаку 
- капітальні ремонти 
- інвестиції та модернізація устаткування 

- 
- 
- 
- 
- 

3,0 млрд. грн 
936,915 тис. тонн 
360 тис. тонн 
8,0 млн. 977 тис. грн. 
1 млн. 775 тис. грн. 
 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №10: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
Товариства». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови загальних зборів Товариства Короткової О.М., яка повідомила про 

необхідність прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
Товариства, у зв’язку з потребою зміни діючого складу Ревізійної комісії Товариства.  

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з десятого 
питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з десятого питання порядку денного, який 
міститься в Бюлетені для голосування №10.  

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії Товариства: 

- акціонера Новікова Андрія Юрійовича; 

- акціонера ТОВ «Придніпровський розрахунковий центр»; 

- акціонера ТОВ «Фірма «Інтервторпром». 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. надала слово голові лічильної комісії 
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Ключник Л.М. для надання роз'яснень щодо порядку кумулятивного голосування з одинадцятого 
питання порядку денного.  
 
Питання №11: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови загальних зборів Товариства Короткової О.М. щодо обрання членів 

Ревізійної комісії Товариства. Короткова О.М. повідомила про вимоги Закону України «Про 
акціонерні товариства» стосовно формування Ревізійної комісії Товариства. 

Виступаюча проінформувала, що кандидатури до складу Ревізійної комісії внесено в 
перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії за пропозиціями акціонерів Товариства. Відповідно 
до чинного законодавства України Наглядова рада Товариства розглянула надані пропозиції та 
прийняла рішення про включення до переліку кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства 
наступних акціонерів: Новікова Андрія Юрійовича, ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED), 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Інтервторпром». 

Одночасно виступаюча зазначила, що у Бюлетені для кумулятивного голосування №11 
міститься перелік кандидатів у члени  Ревізійної комісії Товариства, із зазначенням інформації 
про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку.  

На голосування винесений перелік кандидатів у члени  Ревізійної комісії Товариства, який 
міститься в Бюлетені для кумулятивного голосування №11. 

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
Голова лічильної комісії Ключник Л.М. ознайомила учасників зборів з підсумками 

кумулятивного голосування з одинадцятого питання порядку денного. 
 
ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ: 

 
№ 
з/п 

Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства 
Кількість голосів, поданих ЗА 

кандидата 

1 Новіков Андрій Юрійович 256 055 861 

2 ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED) 256 055 861 
3 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма  

«Інтервторпром» 256 055 861 
 

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є: 
1. Новіков Андрій Юрійович; 
2. ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED); 
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Інтервторпром». 

 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №12: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови загальних зборів Товариства Короткової О.М., яка повідомила про 

необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з ними. 

Короткова О.М. зазначила, що з проектами цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, акціонери мали можливість 
ознайомитися, в порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства». 

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з 
дванадцятого питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з дванадцятого питання порядку денного, який 
міститься в Бюлетені для голосування №12.  

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
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Ревізійної комісії Товариства. 
2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться 

на безоплатній основі. 
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами 

Ревізійної комісії Товариства. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №13: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління 
Товариства». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови загальних зборів Товариства Короткової О.М., яка повідомила про 

необхідність прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства, у 
зв’язку з потребою зміни діючого складу Правління Товариства. 

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з 
тринадцятого питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з тринадцятого питання порядку денного, який 
міститься в Бюлетені для голосування №13.  

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Припинити повноваження наступних членів Правління Товариства: 

- Внукова Олександра Степановича; 

- Ковзеля Кирила Анатолійовича; 

- Чайки Олександра Анатолійовича; 

- Хайкової Світлани Юріївни. 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 
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Питання №14: «Обрання членів Правління Товариства». 
СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови загальних зборів Товариства Короткової О.М., яка повідомила, що до 

складу Правління Товариства пропонується обрати наступних осіб: Цебіногу Олену Петрівну, 
Драчевського Віктора Васильовича, Біцадзе Едуарда Отарієвича та Андрощука Олександра 
Володимировича. 

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з 
чотирнадцятого питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного, 
який міститься в Бюлетені для голосування №14.  

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Обрати членами Правління Товариства: 

- Цебіногу Олену Петрівну; 

- Драчевського Віктора Васильовича; 

- Біцадзе Едуарда Отарієвича; 

- Андрощука Олександра Володимировича. 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №15: «Затвердження на 2012 рік лімітів надання Товариством фінансових та 
майнових порук по зобов'язанням третіх осіб». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови загальних зборів Товариства Короткової О.М., яка  повідомила, що у 

відповідності до вимог Статуту Товариства до повноважень загальних зборів відноситься 
затвердження щорічних лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по 
зобов’язанням третіх осіб.  

У зв’язку з вище наведеним, пропонується затвердити на 2012 рік ліміти надання 
Товариством фінансових та майнових порук по зобов’язанням третіх осіб. 

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з 
п’ятнадцятого питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного, який 
міститься в Бюлетені для голосування №15.  

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити на 2012 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у 
розмірі, що не перевищує еквівалент 1 250 000 тис. гривень.  
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються 
Товариством у 2012 році. Поруки, надані до 1 січня 2012 року та які діють протягом 2012 року не 
повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2012 році. 
3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань 
наступних компаній: 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; 
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- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; 
- ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 
- ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"; 
- ПрАТ "НРЗ";  
- ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"; 
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"; 
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"; 
- ТОВ "ТРАНСКОМ – ДНІПРО"; 
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ"; 
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; 
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО"; 
- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ"; 
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited); 
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited); 
- Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks Investments Limited); 
- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA); 
- КЛВ Вілко СА (KLW Wheelco SA); 
- Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Interpipe, Inc); 
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE); 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М". 
4. Затвердити правочини, що були вчинені Товариством в період з 1 січня 2012 року до дати 
проведення загальних зборів Товариства, в яких Товариство виступило як фінансовий та/або 
майновий поручитель. 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" -    256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №16: «Прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, 
індивідуальна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 15 150 000 гривень та 
прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, сукупна балансова 
вартість яких дорівнює або перевищує 252 500 000 гривень». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови загальних зборів Товариства Короткової О.М., яка  повідомила, що у 

відповідності до вимог Статуту Товариства до повноважень загальних зборів відноситься 
прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, індивідуальна балансова вартість 
яких дорівнює або перевищує 15 150 000 гривень та прийняття рішення щодо застави основних 
фондів Товариства, сукупна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 252 500 000 
гривень.  

У зв’язку з вище наведеним, пропонується надати Товариству згоду на укладення із 
Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» договорів іпотеки та застави основних 
фондів Товариства.  

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з 
шістнадцятого питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного, який 



 15 

міститься в Бюлетені для голосування №16.  
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 

1. Надати Товариству згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» 
договору іпотеки належного Товариству нерухомого майна, переліченого у додатку №1. У 
відповідності із зазначеним договором іпотекою забезпечується виконання ТОВ «ІНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА» своїх зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 22-МВ/11 від 23 
березня 2011 року. 
2. Надати Товариству згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» 
договору застави належного Товариству рухомого майна, переліченого у додатку №2. У 
відповідності із зазначеним договором заставою забезпечується виконання ТОВ «ІНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА» своїх зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 22-МВ/11 від 23 
березня 2011 року. 
3. Надати Товариству згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» 
договорів іпотеки належного Товариству нерухомого майна, переліченого у додатку №1. У 
відповідності із зазначеними договорами іпотекою забезпечується виконання ВАТ «ІНТЕРПАЙП 
НТЗ» своїх зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 16-МВ/12 від 30 березня 
2012 року, Генеральним договором про надання гарантій та контргарантій №IG-102553-1Г від 12 
квітня 2012 року та Генеральним договором про надання акредитивів №IА-102553-Г від 12 квітня 
2012 року. 
4. Надати Товариству згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» 
договорів застави належного Товариству рухомого майна, переліченого у додатку №2. У 
відповідності із зазначеними договорами заставою забезпечується виконання ВАТ «ІНТЕРПАЙП 
НТЗ» своїх зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 16-МВ/12 від 30 березня 
2012 року, Генеральним договором про надання гарантій та контргарантій №IG-102553-1Г від 12 
квітня 2012 року та Генеральним договором про надання акредитивів №IА-102553-Г від 12 квітня 
2012 року. 
5. Уповноважити Наглядову раду Товариства самостійно визначити та затвердити умови 
договорів іпотеки та застави основних фондів Товариства.  
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №17: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови загальних зборів Товариства Короткової О.М., яка повідомила, що у 

Товариства для здійснення поточної господарської діяльності можливо виникне потреба у 
вчиненні значних правочинів. 

У зв’язку з вище наведеним та керуючись Законом України "Про акціонерні товариства" 
запропоновано надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством у період з 24.04.2012р. до 24.04.2013р. ринкова вартість майна, робіт або послуг за 
кожним типом яких, перевищує 25 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік. 

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з 



 16 

сімнадцятого питання порядку денного.  
Голова загальних зборів Товариства запропонувала спочатку провести голосування за 

надання попереднього схвалення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за 
кожним типом яких, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, а потім перейти до 
голосування за надання попереднього схвалення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або 
послуг за кожним типом яких, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за 
даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.  

На голосування винесений проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного, який 
міститься в Бюлетені для голосування №17.  

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 

1. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 
24.04.2012р. до 24.04.2013р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, 
перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності Товариства за 2011 рік: 

- Правочини з застави основних фондів та інших активів Товариства з метою забезпечення 
виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину 
не повинна перевищувати 260 000 тис.грн.; 

- Правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних 
зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати 260 000 тис.грн. 

 
При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів, не може перевищувати  
260 000 тис. грн. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
ВИРІШИЛИ: 

2. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 
24.04.2012р. до 24.04.2013р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, 
становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
Товариства за 2011 рік: 

- Правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних 
зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати  1 250 000 тис.грн.  

 
При цьому, гранична сукупна вартість таких правочинів, не може перевищувати 1 250 000 тис. 
грн. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 98,671 % від загальної кількості голосів акціонерів 
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів 

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів 
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Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

- 
0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 
0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів 

 
Рішення прийняте 98,671% від загальної кількості голосів акціонерів. 
 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №18: «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови загальних зборів Товариства Короткової О.М. про зміну найменування 

Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський Втормет» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ». 

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з 
вісімнадцятого питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного, який 
міститься в Бюлетені для голосування №18.  

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 

1. Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський Втормет» 
на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ». 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 
"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №19: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій 
редакції». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови загальних зборів Товариства Короткової О.М., яка повідомила про 

необхідність внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у 
зв’язку зі зміною найменування Товариства та приведенням діяльності Товариства у відповідність 
до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з 
дев’ятнадцятого питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з дев’ятнадцятого питання порядку денного, 
який міститься в Бюлетені для голосування №19.  

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та 
затвердити їх.  

2. Доручити Голові Правління Товариства Коротковій Ользі Миколаївні підписати нову 
редакцію Статуту Товариства. 

3. Доручити Луговському Віталію Германовичу здійснити усі необхідні заходи, пов’язані з 
державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому 
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чинним законодавством України, для чого Голові Правління Товариства видати 
Луговському Віталію Германовичу відповідну  довіреність. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

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

 
Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №20: «Затвердження Положення про Загальні збори Товариства». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови загальних зборів Товариства Короткової О.М., яка повідомила, що у 

відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити 
Положення про Загальні збори Товариства. 

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з 
двадцятого питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з двадцятого питання порядку денного, який 
міститься в Бюлетені для голосування №20.  

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №21: «Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови загальних зборів Товариства Короткової О.М., яка повідомила, що у 

відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити  
Положення про Наглядову раду Товариства. 

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з двадцять 
першого питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з двадцять першого питання порядку денного, 
який міститься в Бюлетені для голосування №21.  
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Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №22: «Затвердження Положення про Правління Товариства». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови загальних зборів Товариства Короткової О.М., яка повідомила, що у 

відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити  
Положення про Правління Товариства. 

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з двадцять 
другого питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з двадцять другого питання порядку денного, 
який міститься в Бюлетені для голосування №22.  

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити Положення про Правління Товариства. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №23: «Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови загальних зборів Товариства Короткової О.М., яка повідомила, що у 

відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити 
Положення про Ревізійну комісію Товариства. 

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з двадцять 
третього питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з двадцять третього питання порядку денного, 
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який міститься в Бюлетені для голосування №23.  
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №24: «Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови загальних зборів Товариства Короткової О.М., яка повідомила, що у 

відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити Кодекс 
корпоративного управління Товариства. 

Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з двадцять 
четвертого питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з двадцять четвертого питання порядку 
денного, який міститься в Бюлетені для голосування №24.  

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.   

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
 

"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
Питання №25: «Затвердження правочинів, вчинених Товариством». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови загальних зборів Товариства Короткової О.М. про затвердження 

правочинів, вчинених Товариством. Короткова О.М. проінформувала про те, що дане питання 
включено до порядку денного, за пропозицією акціонера, який є власником більше 5% простих 
акцій Товариства. Одночасно з пропозицією акціонером був наданий проект рішення із 
запропонованого питання порядку денного. 
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Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. оголосила проект рішення з двадцять 
п’ятого питання порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з двадцять п’ятого питання порядку денного, 
який міститься в Бюлетені для голосування №25.  

Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити правочини, кожний з яких відповідає встановленому ліміту порук на 

2012 рік, що були вчинені Товариством в період з 1 січня 2012 року до дати проведення загальних 
зборів Товариства, в яких Товариство виступило як фінансовий та/або майновий поручитель. 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

 
"За" - 256055903 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, 
що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлетенях, 
що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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. 
(Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Відкритого акціонерного 

товариства  «Дніпропетровський Втормет» від 24 квітня 2012 року, складений лічильною комісією. 
Додаток №3 до Протоколу Загальних зборів.) 

 
 До Голови загальних зборів Товариства не надходило жодних записок від акціонерів з 

питаннями, пов'язаними з проведенням річних загальних зборів Товариства. 
 
            Голова загальних зборів Товариства Короткова О.М. повідомила, що порядок денний 
зборів вичерпано. 

 
Загальні збори оголошуються закритими. 

 
 
 

Голова загальних зборів                                                           О.М. Короткова                                                                                                   
  
 

Секретар загальних зборів                                                       О.В. Береза   

 

 

 


