
 1 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

 
Річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТ-

РОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" відбулися 19 квітня 2013 року об 11:30 у приміщенні Палацу Культури “Північ-
ний” за адресою: Україна, 49124, м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 12. 

Для участі у річних загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ " зареєстровано 15 
учасників, яким належить 256 160 623 голоси, що становить 98,71% голосуючих акцій Товариства.  

 
Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами: 

       1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 
році. 

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення пе-
ревірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту. 

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності То-
вариства у 2012 році. 

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  
8. Затвердження основних показників   фінансово-господарської діяльності Товариства на 2013 

рік. 
9. Затвердження на 2013 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобо-

в'язанням третіх осіб. 
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 

ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з ними.  

 
Рішення і кількість голосів "за", "проти" і утримався" щодо кожного проекту рішення 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: 

- Ключник Ларису Миколаївну; 

- Воронцову Ольгу Олександрівну; 

- Пікулєву Юлію Володимирівну. 
 
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Това-
риства. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  

 
"За" - 256156623 голосів, що 

складає 
99,9984 % голосів акціонерів, які за-

реєструвались для участі у 
загальних зборах 

"Проти" - 0 голосів, що 
складає 

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

0 % голосів акціонерів, які за-
реєструвались для участі у 
загальних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

4000 голосів, що 
складає 

0,0016 % голосів акціонерів, які за-
реєструвались для участі у 
загальних зборах 

Кількість голосів в бю-
летенях, що визнано 
недійсними                                                             

- 0 голосів,  що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які за-
реєструвались для участі у 
загальних зборах 

Кількість голосів в бю-
летенях, що не врахо-
вано 

- 0 голосів, що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які за-
реєструвались для участі у 
загальних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
ІІ. З другого питання порядку денного  
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

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 переходи-
ти до голосування. 

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

4. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, 
отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі тех-
нічні перерви до 15-20 хвилин.  

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

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256153057 голосів, що скла-
дає 

99,9970 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Проти" - 3566 голосів, що скла-
дає 

0,0014 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

4000 голосів, що скла-
дає 

0,0016 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в бю-
летенях, що визнано 
недійсними                                                             

- 0 голосів,  що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в бю-
летенях, що не врахо-
вано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 
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Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
ІІI. З третього питання порядку денного 

 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік. 
2. Роботу Правління Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті 

та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2013 році визначити: 
- збільшення обсягів заготівлі та переробки металобрухту; 
- розвиток ломозаготівельних потужностей; 
- модернізацію виробництва; 
- зменшення витрат на виробництво та максимізацію прибутку від господарської діяльності. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256140695 голосів, що 
складає 

99,99222 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Проти" - 12665 голосів, що 
складає 

0,00494 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

7263 голосів, що 
складає 

0,00284 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в бю-
летенях, що визнано 
недійсними                                                             

- 0 голосів,  що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в бю-
летенях, що не врахо-
вано 

- 0 голосів, що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
IV. З четвертого питання порядку денного 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік. 
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відпові-

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

"За" - 256081023 голосів, що скла-
дає 

99,96893 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Проти" - 17825 голосів, що скла-
дає 

0,00696 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Утрималось" - 1542 голосів, що скла-
дає 

0,00060 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
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льних зборах 
"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

60233 голосів, що скла-
дає 

0,02351 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в бю-
летенях, що визнано 
недійсними                                                             

- 0 голосів,  що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в бю-
летенях, що не врахо-
вано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
V. З п'ятого питання порядку денного  
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення переві-
рок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 

2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2012 році визнати задовільною. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  

"За" - 256138235 голосів, що скла-
дає 

99,99126 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Проти" - 5504 голосів, що скла-
дає 

0,00215 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Утрималось" - 9621 голосів, що скла-
дає 

0,00376 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

- 7263 голосів, що скла-
дає 

0,00283 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в бю-
летенях, що визнано 
недійсними                                                             

- 0 голосів,  що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в бю-
летенях, що не врахо-
вано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
VІ. З шостого питання порядку денного  
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік. 
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році. 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256076562 голосів, що 
складає 

99,96718 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Проти" - 70795 голосів, що 0,02764 % голосів акціонерів, які зареє-
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складає струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Утрималось" - 6003 голосів, що 
складає 

0,00234 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

7263 голосів, що 
складає 

0,00284 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в бю-
летенях, що визнано 
недійсними                                                             

- 0 голосів,  що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в бю-
летенях, що не врахо-
вано 

- 0 голосів, що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
VІІ. З сьомого питання порядку денного  
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

 1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства, отриманого у 2012 році.  
 Суму у розмірі 1 885 200 грн., що становить 5 відсотків від чистого прибутку, отриманого Това-
риством у 2012 р., відрахувати до Резервного капіталу Товариства. 
 Решту прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльнос-
ті у 2012 р., не розподіляти. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256064896 голосів, що 
складає 

99,96263 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Проти" - 8027 голосів, що 
складає 

0,00313 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

87700 голосів, що 
складає 

0,03424 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що ви-
знано недійсними                                                             

- 0 голосів,  що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що не 
враховано 

- 0 голосів, що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
VІІІ. З восьмого питання порядку денного  
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
 

1. Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2013 рік: 
- обсяг реалізації готової продукції - 1 320,0 тис. тонн 
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції - 3,94 млрд. грн. 
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- переробка металобрухту 
- переробка шлаку 
- капітальні ремонти 
- інвестиції та модернізація устаткування 

- 
- 
- 
- 

1 151,320 тис. тонн 
170 тис. тонн 
20,0 млн. 150 тис. грн. 
46 млн. 058 тис. грн. 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256072923 голосів, що скла-
дає 

99,96576 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Проти" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Не прийняло участі 
у голосуванні" 

- 87700 голосів, що скла-
дає 

0,03424 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що ви-
знано недійсними                                                             

- 0 голосів,  що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що не 
враховано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
IХ. З дев'ятого питання порядку денного  
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
 

1. Затвердити на 2013 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у 
розмірі, що не перевищує 46 000 000 гривень за кожний договір поруки або ряд пов'язаних догово-
рів поруки, при цьому загальна сума укладених у 2013 році непов'язаних договорів поруки, з до-
триманням вказаного ліміту, не може перевищувати 500 000 000 гривень. 

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товари-
ством у 2013 році. Поруки, надані до 1 січня 2013 року та які діють протягом 2013 року, не повинні 
враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2013 році. 

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань 
наступних компаній: 

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; 
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 
- ПАТ "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"; 
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- ТОВ "МЕТА"; 
- 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". 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256052850 голосів, що скла-
дає 

99,95793 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Проти" - 12269 голосів, що скла-
дає 

0,00479 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Утрималось" - 4461 голосів, що скла-
дає 

0,00174 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

91043 голосів, що скла-
дає 

0,03554 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що ви-
знано недійсними                                                             

- 0 голосів,  що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що не 
враховано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

 0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
Х. З десятого питання порядку денного  

 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: 

- акціонера – Бурносової Наталії Вадимівни; 

- акціонера – Слюсарева Олексія Юрійовича; 

- акціонера – Лихоманова Андрія Анатолійовича; 

- акціонера – Чернявського Олександра Геннадійовича; 

- акціонера – Морозова Дениса Володимировича. 
 
 
 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256064220 голосів, що скла-
дає 

99,96237 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Проти" - 8703 голосів, що скла-
дає 

0,00340 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 
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"Утрималось" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

87700 голосів, що скла-
дає 

0,03423 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в бю-
летенях, що визнано 
недійсними                                                             

- 0 голосів,  що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в бю-
летенях, що не врахо-
вано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

 0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
ХI. З одинадцятого питання порядку денного: 
 
ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ: 

 

   № з/п Перелік кандидатів у члени Наглядової ради То-
вариства 

Кількість голосів, поданих 
ЗА кандидата 

1 Бурносова Наталія Вадимівна 256 052 850 

2 Лихоманов Андрій Анатолійович 256 052 850 

3 Морозов Денис Володимирович 256 052 850 

4 Палій Максим Орестович 256 052 850 

5 Шульга Владислав Володимирович 256 052 850 

 
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради  Това-

риства є: 
1. Бурносова Наталія Вадимівна; 

2. Лихоманов Андрій Анатолійович; 

3. Морозов Денис Володимирович; 

4. Палій Максим Орестович; 

5. Шульга Владислав Володимирович. 

 
ХIІ. З дванадцятого питання порядку денного  
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ра-
ди Товариства.  
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безопла-
тній основі. 
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради 
Товариства. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256068462 голосів, що скла-
дає 

99,96402 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Проти" - 4461 голосів, що скла-
дає 

0,00174 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що скла- 0 % голосів акціонерів, які зареє-
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дає струвались для участі у зага-
льних зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

87700 голосів, що скла-
дає 

0,03424 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в бю-
летенях, що визнано 
недійсними                                                             

- 0 голосів,  що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

Кількість голосів в бю-
летенях, що не врахо-
вано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареє-
струвались для участі у зага-
льних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 


