
 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,  
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  

АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ», СКЛИКАНИХ НА 21.01.2020 РОКУ  
 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.   
Проект рішення:  
1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:  

      1) Ключник Ларису Миколаївну;  
      2) Шейка Владислава Ігоровича;  
      3) Штанько Олену Валеріївну.  

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.  
 
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
Проект рішення:  
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаю-

чим до 10 хвилин. 
2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступа-

ючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього пи-
тання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. 

3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів із зазна-
ченням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Питання мають бути сформу-
льовані коротко та чітко. 

4. 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 5 -10 хви-
лин.  

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

 
3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій. 
Проект рішення:  
1. Продати викуплені Товариством відповідно до вимог ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства» 

власні прості іменні акції у кількості 9 000 (дев’ять тисяч) штук. 
Встановити, що ціна продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій не може бути меншою 

за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства». 
2. Передати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо вирішення  питань, пов’язаних з продажем ви-

куплених Товариством власних простих іменних акцій, в тому числі, але не обмежуючись, визначенням покупця, 
затвердженням ринкової вартості простих іменних акцій, визначенням ціни та інших умов продажу простих іменних 
акцій Товариства. 

3. Уповноважити Голову Правління Товариства укласти відповідний договір щодо продажу викуплених То-
вариством власних простих іменних акцій на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства. 

 
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.  
Проект рішення:  
Припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії Товариства: 
         1. Романової Світлани Сергіївни; 
         2. Черникова Івана Васильовича. 
 
5. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.  
 
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії 

Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з ними.  

Проект рішення:  
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товарис-

тва.  
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.  
 
7. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора (аудиторської фірми) для 

проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 та 2020 років. 
Проект рішення: 
Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 28 жовтня 2019 року (протокол №216) про обрання ТО-

ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "МІЛА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 
23504528) аудитором (аудиторською фірмою) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 
2019 та 2020 років. 


