
ПРОТОКОЛ  №35 
позачергових загальних зборів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
 
Дата проведення загальних зборів: 20 грудня 2018 року. 
 
Початок зборів об 11:30 год. 
 
Позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕ-

ТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" відбулися 20 грудня 2018 року у актовій залі Товариства за адресою: Україна, 
49124, м. Дніпро, вул. Липова, 1. 

Позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕ-
ТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далі – Товариство) відкрив Єгоров Ігор Володимирович, який проінформував акці-
онерів  та їх уповноважених представників про те, що Наглядова рада Товариства призначила його головою 
загальних зборів Товариства. Згідно з цим рішенням секретарем загальних зборів призначено Штанько Анну 
Валеріївну. 

Голова загальних зборів повідомив про те, що позачергові загальні збори Товариства скликані На-
глядовою радою Товариства.  

Голова загальних зборів повідомив, що реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для 
участі у позачергових загальних зборах Товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу якої 
згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 05 грудня 2018 року увійшли: 

1. Ключник Лариса Миколаївна;. 
2. Шейко Владислав Ігорович; 
3. Штанько Олена Валеріївна. 
Головою реєстраційної комісії одноголосним рішенням членів реєстраційної комісії згідно протоколу 

засідання реєстраційної комісії, проведеного 20 грудня 2018 року о 09:00, було обрано Ключник Ларису Ми-
колаївну. 

Голова загальних зборів надав слово Голові реєстраційної комісії Ключник Ларисі Миколаївні для 
оголошення підсумків реєстрації учасників зборів. Голова реєстраційної комісії Ключник Л.М. оголосила 
Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів Товариства: 

"Реєстраційна комісія  провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибу-
ли на позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", що призначені на 20 грудня 2018 року з початком об 11:30. 

Реєстрацію почато: 09-30. 
Реєстрацію закінчено: 11-10. 
Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах, 

проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, 
складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тоб-
то на 24 годину 14 грудня 2018 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему 
України.  

Загальна  кількість  осіб,  включених  до  переліку  акціонерів,  які  мають  право  на  участь  у поза-
чергових загальних зборах, становить 4 892 особи. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням 
пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему Украї-
ни", становить 257 409 905. 

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО: 
1. Для участі у позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" зареєстровано 6 учасників, яким належить 256 064 682 
голоси, що становить 99,477% голосуючих акцій Товариства.   

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори є правомо-
чними, кворум для проведення загальних зборів наявний. 

 
Рішень про відмову в реєстрації  акціонерів (їх предстаників) на підставах, передбачених частиною 3 

статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства", не виносилось. 
Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації акціонерів (їх предстаників)не отримано". 
 
Голова загальних зборів Товариства повідомив учасникам зборів про те, що кворум для проведення 

позачергових загальних зборів Товариства наявний та про те, що     
 

ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ. 
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Голова загальних зборів Товариства проінформував про  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.   
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.  
4. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  
6. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій ре-

дакції. 
7. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій 

редакції. 
8. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 
9. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій 

редакції. 
10. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції. 
 
Голова загальних зборів Товариства надав роз'яснення щодо питань, пов'язаних із забезпеченням 

проведення голосування на позачергових загальних зборах, а саме: 
- проінформував про те, що право голосу на загальних зборах мають акціонери-власники простих 

акцій Товариства, які зареєструвались та володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах;  

- довів до відома учасників зборів інформацію про те, що одна голосуюча акція надає акціонеру один 
голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. Голосу-
вання проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори Товариства не 
можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;  

- звернув увагу учасників зборів на те, що голосування на загальних зборах Товариства з питань по-
рядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які учасники зборів отримали при 
реєстрації. Форма і текст бюлетенів відповідає вимогам ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства" та 
затверджена Наглядовою радою 07 грудня 2018 року; 

- проінформував про те, що після обрання позачерговими загальними зборами Товариства членів 
лічильної комісії підрахунок голосів з 2-го по 10-е питання порядку денного буде здійснювати лічильна комі-
сія. 

 
Голова загальних зборів Товариства запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.  
 
Питання №1: "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень". 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Єгорова І.В. про обрання членів лічильної комісії, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень. Голова загальних зборів Товариства довів до відома 
учасників зборів інформацію про те, що для надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення пі-
драхунку голосів під час голосувань на позачергових загальних зборах Товариства, а також для вирішення 
інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, необ-
хідно обрати лічильну комісію.     

Далі голова загальних зборів Товариства запропонував обрати членами лічильної комісії наступних 
осіб: Ключник Л.М., Шейка В.І., Штанько О.В. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закін-
чення роботи загальних зборів Товариства. 

 
На голосування винесене перше питання порядку денного "Обрання членів лічильної комісії, прийн-

яття рішення про припинення їх повноважень" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені 
для голосування №1.  

 
Реєстраційній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з першого питання порядку денного голова загальних збо-

рів Товариства надав слово Голові реєстраційної комісії Ключник Л.М.: 
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"Результати голосування відповідно до Протоколу №1 про підсумки голосування на позачергових за-
гальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного: 

 
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 064 682 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 064 682 100 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюлетеня-
ми, визнаними недійсними 

0 0 

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

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: 
- Ключник Ларису Миколаївну; 
- Шейка Владислава Ігоровича; 
- Штанько Олену Валеріївну. 
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Това-

риства. 
 
Головою загальних зборів Товариства запропоновано обраним членам лічильної комісії провести 

своє перше засідання.  
 
Для оголошення Протоколу засідання членів лічильної комісії щодо обрання голови комісії на 

позачергових загальних зборах Товариства голова загальних зборів надав слово члену лічильної комісії 
Ключник Л.М., яка повідомила, що лічильна комісія провела своє перше засідання, на якому головою 
лічильної комісії було обрано Ключник Ларису Миколаївну. 

Головою загальних зборів запропоновано Протокол засідання членів лічильної комісії щодо обрання 
голови комісії від 20 грудня 2018 року прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до роботи 
з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань, які виносяться на розгляд позачергових загальних 
зборів Товариства. 

 
Головою зборів запропоновано продовжити розгляд питань порядку денного.  

 

Питання №2: "Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства". 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Єгорова І.В., який запропонував з метою забезпе-

чення ефективної роботи зборів затвердити порядок проведення загальних зборів Товариства. 
Голова загальних зборів Єгоров І.В. оголосив проект рішення з другого питання порядку денного.  
 
На голосування винесене друге питання порядку денного "Затвердження порядку проведення зага-

льних зборів Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування 
№2. 

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з другого питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу №2 про підсумки голосування на позачергових за-

гальних зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного: 
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Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 064 682 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 055 682 99,996 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

9 000 0,004 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати ви-

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

виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або висту-
пу з цього питання, 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 
зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Питання мають 
бути сформульовані 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 хвилин.  

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

 
Питання №3: "Прийняття рішення про зміну типу Товариства". 
СЛУХАЛИ:  Виступ члена Наглядової ради Товариства Машкари К.В. щодо прийняття рішення про 

зміну типу Товариства. Виступаюча повідомила, що стаття 5 Закону України "Про акціонерні товариства" 
визначає тільки два типи акціонерних товариств – публічне та приватне. На сьогодні Товариство не відпові-
дає вимогам, встановленим чинним законодавством для публічних акціонерних товариств. Відповідно до 
положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення веден-
ня бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" від 16 листопада 2017 року №2210-VIII Това-
риство вважається таким, що не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів і до нього застосовуються 
вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" в частині регулювання  діяльності  приватних акціонер-
них товариств. 

Наглядовою радою запропоновано змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на 
приватне акціонерне товариство із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті Товариства. Зміна 
типу Товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. 

  
На голосування винесене третє питання порядку денного "Прийняття рішення про зміну типу Това-

риства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №3.  
 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з третього питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу №3 про підсумки голосування на позачергових за-

гальних зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного: 



ПРОТОКОЛ №35 позачергових загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"  
від 20 грудня 2018 року 

Стор.5 з 11 
 

 

 
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 064 682 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 052 278 99,995 

"ПРОТИ" 
 

12 404 0,005 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО. 
 
Питання №4: "Прийняття рішення про зміну найменування Товариства". 
СЛУХАЛИ: Виступ члена Наглядової ради Товариства Машкари К.В. про прийняття рішення про змі-

ну найменування Товариства.  
Виступаюча зазначила, що у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного на  приват-

не, необхідно змінити офіційне найменування Товариства. Наглядовою радою запропоновано визначити 
нове повне найменування Товариства українською мовою: "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ". 

 
На голосування винесене четверте питання порядку денного "Прийняття рішення про зміну на-

йменування Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування 
№4.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з четвертого питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу №4 про підсумки голосування на позачергових за-

гальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 064 682 

 
 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 052 278 99,995 

"ПРОТИ" 
 

12 404 0,005 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 
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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". 

 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ВТОРМЕТ". 
 

Питання №5. "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редак-
ції". 

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Товариства Машкару К.В. яка повідомила, що 06 січня 2018 року 
набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" від 16 листопада 2017 року №2210-VIII 
на підставі якого, зокрема, внесені зміни до Закону України "Про акціонерні товариства", які набули чинності 
у 2018 році. Машкара К.В. довела до відома учасників зборів основні суттєві вимоги чинного законодавства, 
які відображені в новій редакції Статуту Товариства. Машкара К.В. запропонувала внести зміни до Статуту 
Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.  

 
На голосування винесене п'яте питання порядку денного "Внесення змін до Статуту Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для 
голосування №5.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з п'ятого питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових зага-

льних зборах з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 064 682 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 055 379 99,996 

"ПРОТИ" 
 

9 303 0,004 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту То-

вариства. 
3. Доручити Шейку Владиславу Ігоровичу здійснити усі необхідні заходи, пов’язані з державною ре-

єстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, 
для чого Голові Правління Товариства видати Шейку Владиславу Ігоровичу відповідну довіреність.   

 
Питання №6. "Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції". 
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СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Товариства Машкару К.В., яка повідомила, що у зв'язку з приве-
денням внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами 
цінних паперів" було розроблено Положення про загальні збори Товариства, яке враховує зміни та відпові-
дає вимогам, передбаченим цим Законом. Машкара К.В. запропонувала загальним зборам Товариства вне-
сти зміни до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвер-
дити їх.  

 
На голосування винесене шосте питання порядку денного "Внесення змін до Положення про загаль-

ні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, який міс-
титься в Бюлетені для голосування №6.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з шостого питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових зага-

льних зборах з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 064 682 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 055 379 99,996 

"ПРОТИ" 
 

9 303 0,004 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Внести зміни до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій реда-

кції та затвердити їх. 
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення 

про загальні збори Товариства.                    
 
Питання №7. "Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції". 
СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Машкару К.В., яка доповіла, що у зв'язку з приведенням внутріш-

ніх документів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" було 
розроблено Положення про Наглядову раду Товариства, яке враховує зміни та відповідає вимогам, перед-
баченим цим Законом. Машкара К.В. запропонувала загальним зборам Товариства внести зміни до Поло-
ження про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.  

 
На голосування винесене сьоме питання порядку денного "Внесення змін до Положення про Нагля-

дову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, який 
міститься в Бюлетені для голосування №7.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
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Для оголошення результатів голосування з сьомого питання порядку денного голова зборів надав 
слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 

"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових зага-
льних зборах з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного: 

 
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 064 682 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 055 379 99,996 

"ПРОТИ" 
 

9 303 0,004 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій ре-

дакції та затвердити їх. 
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення 

про Наглядову раду Товариства.                    
 
Питання №8. "Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення 

його в новій редакції". 
СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Товариства Машкару К.В., яка проінформувала, що у зв'язку з 

приведенням внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами 
цінних паперів" було розроблено Положення про Правління Товариства, яке враховує зміни та відповідає 
вимогам, передбаченим цим Законом. Одночасно з цим, загальним зборам Товариства запропоновано вне-
сти зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити 
їх.  

На голосування винесене восьме питання порядку денного "Внесення змін до Положення про Прав-
ління Товариства шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, який міс-
титься в Бюлетені для голосування №8.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з восьмого питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових зага-

льних зборах з підрахунку голосів з восьмого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 064 682 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 055 379 99,996 

"ПРОТИ" 
 

9 303 0,004 
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"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції 

та затвердити їх. 
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення 

про Правління Товариства. 
 
Питання №9. "Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції". 
СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Товариства Машкару К.В. яка повідомила, що у зв'язку з приве-

денням внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами 
цінних паперів" було розроблено Положення про Ревізійну комісію Товариства. Враховуючи викладене, за-
гальним зборам Товариства запропоновано внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 

 
На голосування винесене дев'яте питання порядку денного "Внесення змін до Положення про Реві-

зійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, який 
міститься в Бюлетені для голосування №9.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з дев'ятого питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових зага-

льних зборах з підрахунку голосів з дев'ятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 064 682 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 055 379 99,996 

"ПРОТИ" 
 

9 303 0,004 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій ре-

дакції та затвердити їх. 
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення 

про Ревізійну комісію Товариства.                    
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Питання №10. "Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом ви-

кладення його в новій редакції". 
СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Товариства Машкару К.В., яка проінформувала, що на розгляд 

загальних зборів виноситься нова редакція Кодексу корпоративного управління Товариства, яка враховує 
зміни чинного законодавства. Загальним зборам Товариства запропоновано внести зміни до Кодексу корпо-
ративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 

 
На голосування винесене десяте питання порядку денного "Внесення змін до Кодексу корпоративно-

го управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, який 
міститься в Бюлетені для голосування №10.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з десятого питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на позачергових зага-

льних зборах з підрахунку голосів з десятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 064 682 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 055 379 99,996 

"ПРОТИ" 
 

9 303 0,004 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій 

редакції та затвердити їх. 
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу кор-

поративного управління Товариства.                    
 
 
Голова загальних зборів повідомив про те, що всі питання порядку денного позачергових загальних 

зборів Товариства розглянуті, порядок денний вичерпано, з усіх питань порядку денного проведено голосу-
вання і прийняті відповідні рішення та оголосив, що  

ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" ОГОЛОШУЮТЬСЯ ЗАКРИТИМИ 
 
Закінчення зборів о 12.15 год. 
 
 
Дата складання протоколу: 22 грудня 2018 року. 
 
 
 
 




