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ПРОТОКОЛ № 24 

 чергових загальних зборів акціонерів 

Відкритого акціонерного товариства   

«Дніпропетровський Втормет» 

 
м. Дніпропетровськ        12 квітня  2011 року 

 
Голова Правління Короткова О.М. привітала всіх присутніх в залі акціонерів та їх 

представників. 
Короткова О.М. повідомила про те, що реєстрацію всіх акціонерів та їх представників, 

які прибули на чергові загальні збори акціонерів, здійснювала мандатна комісія, створена 
Правлінням Товариства за погодженням із Наглядовою радою Товариства.  

Голова мандатної комісії Борульченко В.М. оголосив Протокол засідання мандатної 
комісії щодо проведення реєстрації учасників чергових загальних зборів Відкритого 
акціонерного товариства  «Дніпропетровський Втормет»:   

Мандатною комісією проведена реєстрація учасників чергових загальних зборів 
акціонерів Відкритого акціонерного товариства  «Дніпропетровський Втормет». 

Початок реєстрації: 09-30. 
Закінчення реєстрації: 10-45. 
Реєстрація учасників здійснювалась на підставі зведеного облікового реєстру власників 

цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський Втормет», складеного 
на дату проведення чергових загальних зборів акціонерів 12 квітня 2011 року. 

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів складає – 259 504 000. 
Мандатною комісією встановлено: 
Для участі у чергових загальних зборах акціонерів з правом голосу зареєстровано 7 

учасників (акціонерів та їх представників), які представляють 256 130 674 голосів, що 
становить  98,70 % статутного (складеного) капіталу. 

Згідно ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» чергові загальні збори 
акціонерів є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний. 

 
Додаткова інформація: 
Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів, 

необхідна кількість голосів становить – 128 065 338. 
 Для вирішення питань порядку денного, які приймаються більш як 50 відсотками голосів 
акціонерів від їх загальної кількості, необхідна кількість голосів становить – 129 752 001. 

Для вирішення питань порядку денного, які потребують ¾ від загальної кількості голосів 
зареєстрованих учасників, необхідна кількість голосів становить – 192 098 006. 

 
Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський 

Втормет» вважаються відкритими. 
 
Голова Правління Короткова О.М. оголосила порядок денний чергових загальних зборів 

акціонерів: 
 

1. Обрання Лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.  
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. 
4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2010 рік 

та затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2011 році. 
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами 

проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 
рік. 

6. Затвердження річної фінансової звітності за 2010 рік та результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2010 році. 

7. Затвердження порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати 
частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків. 

8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності 
Товариства на 2011 рік. 

9. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.  
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10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
ними.  

11. Обрання членів Правління Товариства.  
12. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства. 
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.  
14. Затвердження на 2011 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових 

порук по зобов'язанням третіх осіб. 
15. 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. 

16. Затвердження укладення Товариством правочинів, що не мають відношення до 
предмету діяльності Товариства у випадках, коли загальний розмір зобов’язань, 
що виникають у Товариства за таким правочином чи кількома пов’язаними 
правочинами, перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній 
валюті. 

17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом 2011 року. 

18. Передання Загальними зборами акціонерів Товариства частини своїх 
повноважень до компетенції інших органів управління Товариства. 

 
Голова Правління Короткова О.М. запропонувала перейти до розгляду питань порядку 

денного.  

Питання №1: «Обрання Лічильної комісії».  
СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови Правління Короткової О.М., яка запропонувала для підрахунку голосів з 

питань порядку денного обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства. 
Голова Правління Короткова О.М. запропонувала проект рішення з даного питання. 

Інших пропозицій не надійшло. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. 
Мандатній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 

ВИРІШИЛИ: 
1.1. Для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію 

загальних зборів акціонерів Товариства у складі шести осіб, а саме: 

-  Чайка Наталія Іванівна  - голова лічильної комісії 

-  Сорокіна Світлана Дмитрівна - секретар лічильної комісії 
-  Бубнова Наталія Михайлівна 
-  Мартиненко Наталія Михайлівна 
-  Борульченко Валентин Миколайович 
-  Сокол Анастасія Яківна. 

 
Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256130632 що складає 99,999984 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ Немає    0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ Немає    0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Рішення прийнято. 
(Протокол мандатної комісії № 1 додається до матеріалів зборів). 
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Голова Правління Короткова О.М. запропонувала обраній лічильній комісії приступити 

до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань, які виносяться на розгляд 
Загальних зборів акціонерів Товариства. 

 
Питання №2: «Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства».  

СЛУХАЛИ:  
Виступ Голови Правління Короткової О.М., яка повідомила, що для забезпечення 

керівництва та організації роботи Загальних зборів акціонерів Товариства, необхідно обрати 
голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Голова Правління Короткова О.М. запропонувала проект рішення з даного питання. 
Інших пропозицій не надійшло. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 

ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Обрати головою зборів Короткову Ольгу Миколаївну. 

2.2. Обрати секретарем зборів Березу Олену Володимирівну. 
 

Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256130632 що складає 99,999984 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ Немає    0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ Немає    0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

 
Рішення прийнято. 
(Протокол лічильної комісії № 2 додається до матеріалів зборів). 
 

Обрані голова та секретар Загальних зборів акціонерів зайняли спеціально відведені 
місця і приступили до виконання своїх обов'язків. 

 
Питання №3: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів».  

СЛУХАЛИ:  
Виступ Голови Правління Короткової О.М., яка запропонувала затвердити регламент 

роботи Загальних зборів акціонерів. 
Голова зборів Короткова О.М. запропонувала проект рішення з даного питання. Інших 

пропозицій не надійшло. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 

ВИРІШИЛИ: 
 3.1. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів: 
 

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів акціонерів та включених до порядку 
денного, надати: 

1) виступаючим з основною доповіддю – до 20 (двадцяти) хвилин; 
2) виступаючим із співдоповіддю           – до 10 (десяти) хвилин; 

 3) на розгляд в дебатах кожного питання порядку денного – не більше 12 (дванадцяти) 
хвилин, при цьому на одного виступаючого     – до 3 (трьох) хвилин. 

2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та 
надавати слово доповідачу. 

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді 
або виступу з цього питання, після якої доповідач або голова зборів оголошує проект рішення 
з цього питання. Після цього загальні збори переходять до голосування. 
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 3.  Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подачі записок голові 
зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його 
представника). 
            Бажаючим виступити може бути надане слово тільки на підставі письмового звернення 
до голови зборів. 

4. Збори провести без перерви. 
5. Голосування з усіх питань порядку денного провести за допомогою реєстраційних 

карток (мандатів) з номером, отриманих учасниками зборів при реєстрації. 
6. Підрахунок голосів здійснювати за принципом "Одна акція – один голос" для 

вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. 
До обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів та оголошення результатів 

голосування здійснювати мандатній комісії. 
Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з 2-го по 18-те питання порядку 

денного здійснювати лічильній комісії.   
Підсумки голосування, що відбувалися під час проведення загальних зборів, 

підбиваються членами лічильної або мандатної комісії і оголошуються відразу після їх 
підбиття, до завершення загальних зборів. 

7. Збори провести впродовж 2 годин 30 хвилин без перерви і закінчити після розгляду 
усіх питань порядку денного. 

 
Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256130632 що складає 99,999984 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ Немає     0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ Немає     0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

 
Рішення прийнято. 
(Протокол лічильної комісії № 3 додається до матеріалів зборів). 

  
Питання №4: «Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 
2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2011 році». 

СЛУХАЛИ: 
Доповідь Голови Правління Короткової О.М. про звіт Правління Товариства про 

результати діяльності за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 
2011 році. 

Голова зборів Короткова О.М. запропонувала проект рішення з даного питання. Інших 
пропозицій не надійшло. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 

ВИРІШИЛИ: 
4.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 

2010 рік. 
4.2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році. 

  
Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256121929 що складає 99,996586 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ Немає     0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 
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Голосів - УТРИМАЛИСЬ 8703     0,003398 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

 
Рішення прийнято. 
(Протокол лічильної комісії № 4 додається до матеріалів зборів). 

 
 
Питання №5: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 
результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності  Товариства за 
2010 рік». 

СЛУХАЛИ: 
Доповідь Щербатої І.М. про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 

результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 
рік. 

Голова зборів Короткова О.М. запропонувала проект рішення з даного питання. Інших 
пропозицій не надійшло. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 

ВИРІШИЛИ: 
5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами 

проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. 

 
Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256121929 що складає 99,996586 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ Немає     0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ 8703     0,003398 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

 
Рішення прийнято. 
(Протокол лічильної комісії № 5 додається до матеріалів зборів). 

 
 
Питання №6: «Затвердження річної фінансової звітності за 2010 рік та результатів 
фінансово - господарської діяльності Товариства у 2010 році». 

СЛУХАЛИ: 
Доповідь Лободи Д.В. про річну фінансову звітність за 2010 рік та результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році. 
Голова зборів Короткова О.М. запропонувала проект рішення з даного питання. Інших 

пропозицій не надійшло. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 

ВИРІШИЛИ: 
6.1. Затвердити  річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік. 
6.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році. 
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Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256121929 що складає 99,996586 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ 8703    0,003398 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ Немає     0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

 
Рішення прийнято. 
(Протокол лічильної комісії № 6 додається до матеріалів зборів). 

 
Питання №7: «Затвердження порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку 
виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови Правління Короткової О.М. про порядок розподілу прибутку, розмір, 

строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків. 
Голова зборів Короткова О.М. запропонувала проект рішення з даного питання. Інших 

пропозицій не надійшло. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 

ВИРІШИЛИ: 
   7.1. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2010 році. 
  7.2. Не затверджувати строк та порядок виплати дивідендів у зв'язку з тим, що 
прибуток у фонд розрахунків з учасниками  (дивідендів) не розподіляється.    

 
 

Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256067705 що складає 99,975416 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ 62927    0,024568 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ Немає     0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

 
Рішення прийнято. 
(Протокол лічильної комісії № 7 додається до матеріалів зборів). 

 
Питання №8: «Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності 
Товариства на 2011 рік». 

СЛУХАЛИ: 
Доповідь Ярової О.Л. про основні показники фінансово-господарської діяльності 

Товариства на 2011 рік. 
Голова зборів Короткова О.М. запропонувала проект рішення з даного питання. Інших 
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пропозицій не надійшло. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 

ВИРІШИЛИ: 
8.1.  Затвердити основні показники фінансово - господарської  діяльності Товариства на 

2011 рік. 
            
Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256121929 що складає 99,996586 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ 8703    0,003398 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ Немає    0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

             
Рішення прийнято. 
(Протокол лічильної комісії № 8 додається до матеріалів зборів). 
 

Питання №9: «Відкликання членів Наглядової ради Товариства». 
СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови Правління Короткової О.М. про відкликання членів Наглядової ради 

Товариства, у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень. 
Голова зборів Короткова О.М. запропонувала проект рішення з даного питання. Інших 

пропозицій не надійшло. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 

ВИРІШИЛИ: 
 9.1. Відкликати зі складу Наглядової ради Товариства наступних членів Наглядової 
ради: 

- акціонера – Бурносову Наталію Вадимівну; 

- акціонера – Слюсарева Олексія Юрійовича; 

- акціонера – Лихоманова Андрія Анатолійовича; 

- акціонера – Чернявського Олександра Геннадійовича; 

- акціонера – Морозова Дениса Володимировича. 
                   
Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256121929 що складає 99,996586 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ Немає     0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ 8703     0,003398 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

                     
Рішення прийнято. 
(Протокол лічильної комісії № 9 додається до матеріалів зборів). 
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Питання №10: «Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов 
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
ними». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови Правління Короткової О.М. про обрання членів Наглядової ради 

Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з ними.  

Голова зборів Короткова О.М. оголосила проект рішення з даного питання та 
запропонувала спочатку провести голосування за обрання членів Наглядової ради, а потім 
перейти до голосування за затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з ними.   

Інші пропозиції щодо проекту рішення з даного питання порядку денного та порядку 
голосування з цього питання не надходили. Запропонований проект рішення поставлений на 
голосування.  Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
           ВИРІШИЛИ: 
 10.1. Обрати членами  Наглядової ради Товариства наступних акціонерів: 

- акціонера – Бурносову Наталію Вадимівну; 

- акціонера – Слюсарева Олексія Юрійовича; 

- акціонера – Лихоманова Андрія Анатолійовича; 

- акціонера – Чернявського Олександра Геннадійовича; 

- акціонера – Морозова Дениса Володимировича. 
   
Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256077662 що складає 99,979303 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ Немає     0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ 52970     0,020681 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

 
Рішення прийнято. 
(Протокол лічильної комісії № 10 додається до матеріалів зборів). 
 

ВИРІШИЛИ: 
 10.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства (проект договору додається). 
 10.3. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться 
на безоплатній основі. 
 10.4. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами 
Наглядової ради Товариства. 
 
 
Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256111972 що складає 99,992698 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 
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Голосів - ПРОТИ Немає     0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ 18660     0,007286 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Рішення прийнято. 
(Протокол лічильної комісії № 11 додається до матеріалів зборів). 
 

Питання №11: «Обрання членів Правління Товариства». 
СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови Правління Короткової О.М. про обрання членів Правління Товариства. 
Голова зборів Короткова О.М. запропонувала проект рішення з даного питання. Інших 

пропозицій не надійшло. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 

ВИРІШИЛИ: 
11.1. Обрати членом Правління Товариства Хайкову Світлану Юріївну. 

   
Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256111972 що складає 99,992698 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ Немає    0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ 18660     0,007286 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

 
Рішення прийнято. 
(Протокол лічильної комісії № 12 додається до матеріалів зборів). 

 
 
Питання №12: «Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови Правління Короткової О.М. про відкликання членів Ревізійної комісії 

Товариства. 
Голова зборів Короткова О.М. запропонувала проект рішення з даного питання. Інших 

пропозицій не надійшло. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 

 ВИРІШИЛИ: 
 12.1. Відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства наступних членів Ревізійної 
комісії: 

- акціонера –  Новікова Андрія Юрійовича; 

- акціонера – ТОВ «Придніпровський розрахунковий центр», в особі Щербатої Ірини 
Миколаївни; 

- акціонера –  ТОВ «Фірма «Інтервторпром», в особі Блехарської Олени Миколаївни. 
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Підсумки голосування: 

 

загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256120675 що складає 99,996096 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ Немає     0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ 9957     0,003888 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

 
Рішення прийнято. 
(Протокол лічильної комісії № 13 додається до матеріалів зборів). 

 
Питання №13: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови Правління Короткової О.М. про обрання членів Ревізійної комісії 

Товариства. 
Голова зборів Короткова О.М. запропонувала проект рішення з даного питання. Інших 

пропозицій не надійшло. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів.           

ВИРІШИЛИ: 
13.1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства наступних акціонерів: 

- акціонера – Новікова Андрія Юрійовича; 

- акціонера – ТОВ «Придніпровський розрахунковий центр»; 

- акціонера – ТОВ «Фірма «Інтервторпром». 
 

Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256111972 що складає 99,992698 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ Немає    0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ 18660     0,007286 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

 
Рішення прийнято. 
(Протокол лічильної комісії № 14 додається до матеріалів зборів). 

 
Питання №14: «Затвердження на 2011 рік лімітів надання Товариством фінансових та 
майнових порук по зобов'язанням третіх осіб». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови Правління Короткової О.М. про затвердження на 2011 рік лімітів надання 

Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб. 
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Голова зборів Короткова О.М. запропонувала проект рішення з даного питання. Інших 
пропозицій не надійшло. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 

ВИРІШИЛИ: 

  14.1. Затвердити на 2011 рік ліміт надання Товариством порук по  зобов'язанням третіх 

осіб у розмірі еквівалентному 1 200 000 000 доларів США. 

  14.2. Затвердити, що зазначений вище ліміт, застосовується до порук, які надаються 

Товариством у 2011 році. Поруки, надані до 1 січня 2011 року, термін дії яких продовжується у 

2011 році, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2011 році. 

  14.3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення 

зобов'язань наступних компаній: 

- ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; 

- ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ»; 

- ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»; 

- ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»; 

- ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»; 

- ЗАТ «Нікопольський Ремонтний Завод»; 

- ЗАТ «Теплогенерація»; 

- ТОВ «ВАПНЯНА ФАБРИКА»; 

- ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД»; 

- ТОВ НВЦ «ЯКІСТЬ»; 

- ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ»; 

- ТОВ «ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ»; 

- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited); 

- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One 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». 

  14.4. Затвердити правочини, що були вчинені Товариством в період з 1 січня 2011 року 
до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, в яких Товариство виступило як 
фінансовий та/або майновий поручитель. 

 
Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256130632 що складає 99,999984 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ Немає    0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ Немає    0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

 
Рішення прийнято. 
(Протокол лічильної комісії № 15 додається до матеріалів зборів). 

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

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови Правління Короткової О.М. про 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. 

Голова зборів Короткова О.М. запропонувала проект рішення з даного питання. Інших 
пропозицій не надійшло. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 

ВИРІШИЛИ: 

  15.1. Погодити заставу будь-яких основних фондів Товариства незалежно від їх 

балансової вартості. Основні фонди Товариства можуть бути надані у заставу з метою 

забезпечення зобов’язань Товариства та/або будь-якої з компаній вказаних нижче: 
 

- ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; 

- ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ»; 

- ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»; 

- ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»; 

- ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»; 

- ТОВ «ВАПНЯНА ФАБРИКА»; 

- ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД»; 

- ТОВ НВЦ «ЯКІСТЬ»; 

- ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ»; 

- ТОВ «ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ»; 

- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited); 

- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One 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». 

15.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства самостійно визначати та 
затверджувати умови договорів застави основних фондів Товариства.   

 
Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256130632 що складає 99,999984 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ Немає     0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ Немає     0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

 
Рішення прийнято. 

  (Протокол лічильної комісії № 16 додається до матеріалів зборів). 
 
Питання №16: «Затвердження укладення Товариством правочинів, що не мають 
відношення до предмету діяльності Товариства у випадках, коли загальний розмір 
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зобов’язань, що виникають у Товариства за таким правочином чи кількома 
пов’язаними правочинами, перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в 
іноземній валюті». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови Правління Короткової О.М., яка  запропонувала зняти це питання з 

розгляду.  
Інших пропозицій не надійшло. Запропонований проект рішення поставлений на 

голосування. Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
ВИРІШИЛИ: 
16.1. Зняти питання з розгляду. 

 
Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256130632 що складає 99,999984 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ Немає     0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ Немає     0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

 
Рішення прийнято. 

  (Протокол лічильної комісії № 17 додається до матеріалів зборів). 
 
Питання №17: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом 2011 року». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови Правління Короткової О.М., про попереднє схвалення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011 року. 
Голова зборів Короткова О.М. оголосила проект рішення з даного питання. 
Голова зборів Короткова О.М. 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 2010 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 2010 рік.  

Інші пропозиції щодо проекту рішення з даного питання порядку денного та порядку 
голосування з цього питання не надходили. Запропонований проект рішення поставлений на 
голосування.  Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 

ВИРІШИЛИ: 
17.1.  Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 

період з 12.04.2011 р. до 12.04.2012 р., 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 2010 рік: 

- Правочини із 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 132 240 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 132 240 тис. грн. 
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Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256130632 що складає 99,999984 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ Немає     0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ Немає     0 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Рішення прийнято. 
  (Протокол лічильної комісії № 18 додається до матеріалів зборів). 
 

ВИРІШИЛИ: 
 17.2. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 
період з 12.04.2011 р. до 12.04.2012 р., 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 2010 рік: 

- Правочини із 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 264 484 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 9 200 000 тис. грн. 

 
 

Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 259 504 000 

Голосів - ЗА 256130632 що складає 98,700071 % від загальної кількості 
голосів акціонерів 

Голосів - ПРОТИ Немає     0 % від загальної кількості 
голосів акціонерів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ Немає     0 % від загальної кількості 
голосів акціонерів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
голосів акціонерів 

 
Рішення  прийнято 98,700071 відсотками  голосів акціонерів від їх загальної кількості. 
(Протокол лічильної комісії № 19 додається до матеріалів зборів). 
 
Питання №18. «Передання Загальними зборами акціонерів Товариства частини своїх 
повноважень до компетенції інших органів управління Товариства». 

СЛУХАЛИ: 
Виступ Голови Правління Короткової О.М. про передання Загальними зборами 

акціонерів Товариства частини своїх повноважень до компетенції інших органів управління 
Товариства. 

Голова зборів Короткова О.М. запропонувала проект рішення з даного питання. Інших 
пропозицій не надійшло. Запропонований проект рішення поставлений на голосування. 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 

ВИРІШИЛИ: 
18.1. Передати Наглядовій Раді Товариства повноваження щодо визначення та 

затвердження умов Договору із заміщення (“Override Agreement”) відповідно до якого 
Товариство реструктуризує погашення заборгованості за існуючими кредитними договорами. 
 18.2. Передати Наглядовій Раді Товариства повноваження щодо визначення та 
затвердження умов будь-яких інших договорів та/або документів, укладення яких передбачене 
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Договором із заміщення чи є необхідним для його належного виконання. 
 

Підсумки голосування: загальна кількість голосів - 256 130 674 

Голосів - ЗА 256111972 що складає 99,992698 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - ПРОТИ 8703     0,003398 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Голосів - УТРИМАЛИСЬ 9957     0,003888 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

Не голосували 42    0,000016 % від загальної кількості 
присутніх на зборах 
голосів 

                         
Рішення прийнято. 
(Протокол лічильної комісії № 20 додається до матеріалів зборів). 
 

 До Голови зборів  від акціонерів надійшла одна записка з питаннями порядку денного. 
Головою зборів надані роз'яснення. 
  
            Голова зборів Короткова О.М. повідомила, що порядок денний зборів вичерпано. 

 
Збори оголошуються закритими. 

 

 


