
8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  66.400000000000
Опис ПРОТОКОЛ № б/н

чергових загальних зборiв акцiонерiв  
Публiчного  акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ"
(далi - "Товариство")
" Дата проведення загальних зборiв:  29 квiтня  2011 р.
" Дата складення протоколу:   29  квiтня  2011 р.
" Мiсце проведення загальних зборiв:  м. Кiровоград, вул. Родникова,  88, актова зала,
" Вид загальних зборiв акцiонерiв: черговi загальнi збори акцiонерiв. 
" Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право  на участь у загальних зборах:  26 квiтня
2011 р.
" Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку  акцiонерiв, якi мають право  на участь у
загальних зборах:   323 (триста двадцять три)  осiб.
" Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi
до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь в загальних зборах акцiонерiв: 8 849 320 (вiсiм
мiльйонiв вiсiмсот сорок дев'ять тисяч триста двадцять).
" Розмiр статутного капiталу становить  2 212 330 (два мiльйони двiстi дванадцять тисяч триста
тридцять) гривень 00 (нуль) коп. i подiлений 8 849 320 (вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок дев'ять тисяч
триста двадцять) шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень (двадцять п'ять
копiйок)  кожна.
" Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах: 5879884(п'ять мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят девять
тисяч вiсiмсот вiсiмдесят чотири)шт. простих iменних акцiй.
Реєстрацiю акцiонерiв розпочато о 09. 00.
Реєстрацiя акцiонерiв завершена о 09. 50.
Реєстрацiя осiб для участi у загальних зборах акцiонерiв проведена Реєстрацiйною комiсiєю,
призначеною, вiдповiдно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою
Товариства   у наступному складi:
Циток Т.Т.
Потапенко Н.Н.
Ткаченко С.П.
Простою бiльшiстю голосiв членiв Реєстрацiйної комiсiї  до початку проведення реєстрацiї Головою
Реєстрацiйної комiсiї обрано Циток Т.Т.
Початок роботи загальних зборiв акцiонерiв:   10.00.
Завершення роботи загальних зборiв акцiонерiв:   11.45.
Пiдрахунок результатiв голосування на загальних зборах акцiонерiв з питань порядку денного
проведено Лiчильною комiсiєю, обраною загальними зборами акцiонерiв, у складi:      
1.Циток Т.Т.            Голова Лiчильної комiсiї.
2.Потапенко Н.Н.    член Лiчильної комiсiї
3.Ткаченко С.П.       член Лiчильної комiсiї
Протокол Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування  на   позачергових  загальних зборах
акцiонерiв Товариства додається до даного Протоколу та є його невiд'ємною частиною.
ГОЛОВА ЗБОРIВ: 
Максимова А. А.
СЕКРЕТАР ЗБОРIВ: 
Мозговий С. А.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Розгляд процедурного  питання  про обрання  Лiчильної  комiсiї  загальних зборiв акцiонерiв.
2. Розгляд процедурного питання  про обрання Секретаря   загальних зборiв  акцiонерiв.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборiв
акцiонерiв.
4.Про переведення випуску простих iменних акцiй  з документарної форми iснування в
бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску) та затвердження "Рiшення про
дематерiалiзацiю".
5.Про обрання Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що  дематерiалiзується.
6.Затвердження умов Договору з Депозитарiєм про обслуговування емiсiї, який буде обслуговувати
випуск акцiй, що  дематерiалiзується.

Дата проведення 29.04.2011

Чергові Позачергові
X



7.Про обрання Зберiгача, у якого будуть вiдкриватись рахунки власникам акцiй випуску, що
дематерiалiзується.
8.Затвердження  умов Договору зi Зберiгачем, у якого будуть вiдкриватись рахунки власникам
акцiй  випуску, що  дематерiалiзується.
9.Визначення дати припинення ведення реєстру  Реєстратором.
10.Визначення дати  припинення  здiйснення операцiй. 
11.Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про
переведення випуску  iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у
бездокументарну форму (повiдомлення про дематерiалiзацiю  випуску акцiй Товариства).
12.Припинення дiї Договору-доручення про  надання послуг з ведення реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв, укладеного мiж  Товариством та  Реєстратором. 
13.Визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй.
14.Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй
редакцiї  та про затвердження  нової редакцiї Статуту Товариства. 
15. Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 р.
16.Звiт Наглядової ради Товариства за 2010  р. Прийняття рiшення  про наслiдки розгляду звiту.
17.Звiт  Генерального Директора Товариства за 2010  р. Прийняття рiшення  про наслiдки розгляду
звiту.
18.Звiт Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора)  за 2010 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора)
по звiтах та балансу Товариства за 2010  р. Прийняття рiшення  про наслiдки розгляду звiту.
19.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р.,
визначення порядку розподiлу прибутку за 2010 р. та затвердження фiнансового плану на 2011 р.
20.Розгляд питання про вiдкликання  членiв Наглядової ради Товариства. 
21.Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов  цивiльно
- правових  або трудових договорiв, що укладатимуться  з членами Наглядової ради Товариства ,
встановлення розмiру  їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується  на пiдписання
цивiльно-правових  договорiв  з членами Наглядової ради Товариства. 
22.Розгляд питання  про вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї  (Ревiзора) Товариства. 
23.Розгляд питання про обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї  (Ревiзора) Товариства. 

ОРГАНIЗАЦIЙНI ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:
Вiдкрила  роботу загальних зборiв акцiонерiв Голова Реєстрацiйної Циток Т.Т. яка доповiла  про
результати реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв. 
Станом на 10.00  для участi в загальних зборах акцiонерiв зареєструвалися акцiонери та їх
представники  у кiлькостi  восьми осiб,якi у сукупностi володiють 5879884(п'ять мiьйонiв вiсiмсот
сiмдесят девять тисяч  вiсiмсот вiсiмдесят чотири шт..простих iменних акцiй,що складає 66,4%  вiд
Статутного капiталу Товариства. Усiм зареєстрованим акцiонерам/представникам акцiонерiв
виданi бюлетенi для голосування.
Згiдно зi статтею 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-VI вiд  17.09.2008р.
"загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї  для участi у них
акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй". 

Таким чином,  кворум для проведення загальних зборiв акцiонерiв досягнуто, i загальнi збори
акцiонерiв є правомочними приймати рiшення з усiх питань порядку денного.
Представник  акцiонера Максимова А. А. проiнформувала присутнiх про те, що Наглядова рада
Товариства уповноважила  Максимову А. А.  бути Головою даних чергових загальних зборiв
акцiонерiв.
Голова зборiв Максимова А. А. зазначила, що  одна голосуюча акцiя надає акцiонеру  один голос
для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування  на загальних зборах  акцiонерного
товариства, крiм проведення кумулятивного  голосування.  Голова зборiв Максимова А. А. також
повiдомила про те, що голосування  з питань порядку денного проводиться з використанням
бюлетенiв для голосування.  
Голова зборiв Максимова А. А. внесла  пропозицiю прийняти рiшення з процедурних питань
порядку денного, а саме: обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Секретаря зборiв,
Лiчильну комiсiю, затвердити Регламент проведення  зборiв. Голосування з процедурних питань
проводиться  шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною кiлькiстю  голосiв. 
Голова зборiв Максимова А. А., повiдомила, що  пропонується для проведення зборiв обрати
Лiчильну комiсiю у наступному складi:
1. Циток Т.Т. -  Голова  Лiчильної комiсiї.
2. Потапенко Н.Н. - член Лiчильної комiсiї.
3.  Ткаченко С.П.- член Лiчильної комiсiї.
1  питання порядку денного (процедурне питання):
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною
кiлькiстю голосiв кожного акцiонера):
 "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5879884  голосiв _________
голосiв.
"ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано  0 (нуль)  голосiв.



"УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв.
ВИРIШИЛИ:
Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному складi:
1. Циток Т.Т. -  Голова  Лiчильної комiсiї.
2. Потапенко Н.Н. - член Лiчильної комiсiї.
3.  Ткаченко С.П.- член Лiчильної комiсiї.
Голова зборiв  Максимова А. А., повiдомила, що є пропозицiя Секретарем зборiв  обрати Мозгового
С. А.
2 питання порядку денного (процедурне питання):
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною
кiлькiстю голосiв кожного акцiонера):
"ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано  5879884   голосiв.
"ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано  0 (нуль)  голосiв.
"УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв.
ВИРIШИЛИ:
Секретарем зборiв  обрати  Мозгового С. А. 
Голова зборiв  Максимова А. А.  запропонувала   затвердити наступний Регламент проведення
зборiв:
- на доповiдi з питань порядку денного - до 20 хв.;  
- спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку денного - не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи
виступ;
- запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв - до 3 хв.;
- вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей та виступiв - до 5 хв. на
кожну вiдповiдь та коментар;
- загальний час на доповiдь, обговорення та прийняття рiшення з кожного питання порядку
денного - до 40 хвилин. 
3  питання порядку денного (процедурне питання):
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною
кiлькiстю голосiв кожного акцiонера):
"ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано  5879884   голосiв.
"ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано  0 (нуль)  голосiв.
"УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити наступний регламент проведення зборiв:
- на доповiдi з питань порядку денного - до 20 хв.;  
- спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку денного - не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи
виступ;
- запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв - до 3 хв.;
- вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей та виступiв - до 5 хв. на
кожну вiдповiдь та коментар;
- загальний час на доповiдь, обговорення та прийняття рiшення з кожного питання порядку
денного - до 40 хвилин. 

Голова зборiв Максимова А. А., повiдомила, що прийняття рiшення про переведення  випуску
акцiй документарної  форми iснування у бездокументарну вiдносить до компетенцiї Наглядової ради
Товариства.  Тому, враховуючи вищезазначене питання порядку денного 4 - 13 пропонується на
зборах не розглядати та зняти з голосування: 
4.Про переведення випуску простих iменних акцiй  з документарної форми iснування в
бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску) та затвердження "Рiшення про
дематерiалiзацiю".

5.Про обрання Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що  дематерiалiзується.
6.Затвердження умов Договору з Депозитарiєм про обслуговування емiсiї, який буде обслуговувати
випуск акцiй, що  дематерiалiзується.
7.Про обрання Зберiгача, у якого будуть вiдкриватись рахунки власникам акцiй випуску, що
дематерiалiзується.
8.Затвердження  умов Договору зi Зберiгачем, у якого будуть вiдкриватись рахунки власникам
акцiй  випуску, що  дематерiалiзується.

9.Визначення дати припинення ведення реєстру  Реєстратором.
10.Визначення дати  припинення  здiйснення операцiй. 

11.Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про
переведення випуску  iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у
бездокументарну форму (повiдомлення про дематерiалiзацiю  випуску акцiй Товариства).
12.Припинення дiї Договору-доручення про  надання послуг з ведення реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв, укладеного мiж  Товариством та  Реєстратором. 
13.Визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй.

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. 



  Прийнято рiшення питання порядку денного 4 - 13  на зборах не розглядати та зняти з
голосування. 

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про внесення
змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї  та про затвердження  нової
редакцiї Статуту Товариства." 
Слухали:
Голову зборiв Максимову А. А., яка доповiла, що в зв'язку з тим,що товариством переводиться
випуск простих iменних акцiй з документарної форми iснування в бездокументарну
фому(дематерiалiзацiя випуску), Статут Товариства пропонується викласти у новiй редакцiї,
затвердити нову редакцiю Статуту та доручити пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї
Генеральному  Директору Товариства  Мозговому Сергiю Анатолiйовичу. 
Доповiдач, повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується наступний проект
рiшення: 
"Статут Товариства пропонується викласти у новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту   та
доручити пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї Генеральному  Директору Товариства
Мозговому С. А."
Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його
невiд'ємною частиною, результати голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
""ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано  5879884 голосiв.
""ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0    голосiв.
""УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування,  0   голосiв.

ВИРIШИЛИ:
Прийнято рiшення Статут Товариства  викласти у новiй редакцiї, затверджено нову редакцiю
Статуту Товариства   та доручено пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї Генеральному
Директору Товариства Мозговому  С. А,"

З  П'ЯТНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про затвердження
рiчного звiту Товариства за 2010 р."
Слухали:
Генерального Директора Товариства Мозгового С. А., який навiв розгорнуту iнформацiю, яка
мiститься у рiчному  звiтi Товариства за 2010 р. 
Голова зборiв  Максимова А. А., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується
наступний проект рiшення: 
"Прийняти до вiдома, затвердити звiт  рiчний звiт Товариства за 2010 р."
Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його
невiд'ємною частиною, результати голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
""ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5879884 голосiв.
""ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0(нуль)    голосiв
""УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування,      0(нуль)голосiв.
ВИРIШИЛИ:
Прийнято до вiдома та затверджено рiчний звiт Товариства за 2010 р.
З  ШIСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Звiт Наглядової ради Товариства за
2010  р. Прийняття рiшення  про наслiдки розгляду звiту."
Слухали:
Голову Наглядової ради Товариства Мая К.В. , який доповiв акцiонерам про роботу Наглядової
ради Товариства  у 2010  роцi. Зокрема, Доповiдач виклав  акцiонерам розгорнуту картину, щодо
погодження Наглядовою радою дiй виконавчого органу Товариства, спрямованих на прогресивнi
перетворення щодо господарської дiяльностi та iнвестицiйної полiтики пiдприємства тощо.
Доповiдачевi була поставлена низка запитань стосовно роботи Товариства  та  Наглядової ради у
2010    роцi.
Голова зборiв Максимова А. А.., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується
наступний проект рiшення: 
"Прийняти до вiдома, затвердити звiт Наглядової ради за 2010 рiк та визнати результати її роботи у
2010   роцi задовiльними."
Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його
невiд'ємною частиною, результати голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
""ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5879884 голосiв.
""ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0(нуль)   голосiв.
""УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0(нуль)     голосiв
ВИРIШИЛИ:
Прийнято до вiдома та затверджено  звiт Наглядової ради за 2010    рiк,  визнано  результати її
роботи у 2010   роцi задовiльними.
З   СIМНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Звiт  Генерального Директора



Товариства за 2010  р. Прийняття рiшення  про наслiдки розгляду звiту."
Слухали:
Генерального Директора  Товариства   Мозгового С. А., який доповiв акцiонерам про дiяльнiсть
Товариства  у 2010    роцi та про власну роботу, про  прийнятi рiшення у звiтному перiодi.
Також Доповiдачем було окреслене коло питань, на яких Генеральний Директор  Товариства
сконцентрує свою увагу  у 2011   роцi.
Доповiдачевi була поставлена низка запитань стосовно роботи Генерального Директора  Товариства
у 2010    роцi.
Голова зборiв Максимова А. А.., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується
наступний проект рiшення: 
"Прийняти до вiдома, затвердити  звiт Генерального Директора  Товариства  за 2010    рiк та
визнати результати  роботи Генерального Директора  у 2010   роцi задовiльними."
Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його
невiд'ємною частиною, результати голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
""ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5879884 голосiв.
""ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0(нуль)   голосiв.
""УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування,  0(нуль)    голосiв.

ВИРIШИЛИ:
Прийнято до вiдома, затверджено  звiт Генерального Директора  Товариства  за 2010    рiк та
визнано результати  роботи  Генерального директора   у 2010   роцi задовiльними.
З  ВIСIМНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Звiт Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора)  за
2010 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора)  по звiтах та балансу Товариства за
2010  р. Прийняття рiшення  про наслiдки розгляду звiту."
Слухали:
Члена Ревiзiйної комiсiї Христинко Н. I., яка виступила за дорученням Ревiзiйної комiсiї
Товариства. Доповiдач повiдомила учасникiв  загальних зборiв акцiонерiв про дiяльнiсть Ревiзiйної
комiсiї у 2010   роцi. Зокрема, Доповiдач зазначила, що Ревiзiйна комiсiя у звiтному перiодi
проводила перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Генерального Директора   Товариства.
Проведеними перевiрками Ревiзiйна комiсiя не виявила в дiях Генерального Директора зловживань
та порушень чинного законодавства України.
Крiм того, Ревiзiйна комiсiя провела перевiрку достовiрностi рiчних бухгалтерських звiтiв та
балансiв Товариства. Ревiзiйною комiсiєю встановлено, що бухгалтерський облiк на пiдприємствi
здiйснювався у повнiй вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Перевiркою не
встановлено порушень та перекручень бухгалтерського облiку. Проведенi перевiрки пiдтверджують
достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi по всiм показникам.
Голова зборiв  Максимова А. А., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується
наступний проект рiшення: 
"Прийняти до вiдома звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 р. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї
про роботу у 2010 роцi, про проведенi нею перевiрки. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї по
рiчному звiту та балансу Товариства за 2010   рiк."
Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його
невiд'ємною частиною, результати голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
""ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5879884 голосiв.
""ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0(нуль)    голосiв.
""УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0(нуль)      голосiв.

ВИРIШИЛИ:
Прийнято до вiдома звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 р. Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї
про роботу у 2010 роцi, про проведенi нею перевiрки. Затверджено  висновки Ревiзiйної комiсiї по
рiчному звiту та балансу Товариства за 2010   рiк
З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Затвердження результатiв
дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р., визначення порядку розподiлу
прибутку за 2010 р. та затвердження фiнансового плану на 2011 р."
Слухали:
Головного бухгалтера Товариства Кравцову Г. В., яка доповiла акцiонерам про фiнансовi
результати дiяльностi Товариства за 2010   р. 
Зокрема, вона навела  наступну iнформацiю:
"Фiнансовий результат дiяльностi Товариства  за звiтний  2010  рiк: чистий прибуток    577 тис. грн.
Доповiдач також окреслила коло питань, якi Пiдприємство вирiшуватиме у 2011   роцi.  
Голова зборiв Максимова А. А., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується
наступний проект рiшення: 
"Затвердити фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2010   р. 
Затвердити  фiнансову звiтнiсть Товариства  за 2010 р.
Затвердити запропонований фiнансовий план на 2011   рiк.



Дивiденди за результатами роботи Товариства у 2010  р. не нараховувати та не сплачувати.
Чистий прибуток  Товариства, отриманий   у  2010   р., розподiлити наступним чином:
"5 % вiд чистого прибутку, отриманого Товариством у 2010 р.,  направити до Резервного фонду
Товариства.
"95 % вiд чистого прибутку, отриманого Товариством у 2010 р., залишити у розпорядженнi
Товариства та   направити на розвиток Товариства." 
Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його
невiд'ємною частиною, результати голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
""ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано  5879884 голосiв.
""ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0(нуль) голосiв
""УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0(нуль)    голосiв

ВИРIШИЛИ:
Затверджено фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2010   р. 
Затверджено  фiнансову звiтнiсть Товариства  за 2010 р.
Затверджено запропонований фiнансовий план на 2011   рiк.
Дивiденди за результатами роботи Товариства у 2010  р. не нараховувати та не сплачувати.
Прийнято рiшення чистий прибуток  Товариства, отриманий   у  2010   р., розподiлити наступним
чином:
"5 % вiд чистого прибутку, отриманого Товариством у 2010 р.,  направити до Резервного фонду
Товариства.
"95 % вiд чистого прибутку, отриманого Товариством у 2010 р., залишити у розпорядженнi
Товариства та  направити на розвиток Товариства.
З  ДВАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про вiдкликання  членiв
Наглядової ради Товариства." 
Слухали:
Голова зборiв Галушкiна Я. Б., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується
наступний проект рiшення: 
1. Май К. В.
2. Настаулова К. П.
3. Соболєвська А. В.
4. Головащук О. В.
5. Глуський В. Р.
Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його
невiд'ємною частиною, результати голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5879884 голосiв.
""ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0(нуль)   голосiв.
""УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0(нуль)   голосiв.

ВИРIШИЛИ:
Прийнято рiшення вiдкликати склад Наглядової ради Товариства: 
1. Май К. В.
2. Настаулова К. П.
3. Соболєвська А. В.
4. Головащук О. В.
5. Глуський В. Р.
З  ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО   ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про обрання
членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов  цивiльно - правових  або трудових
договорiв, що укладатимуться  з членами Наглядової ради Товариства,  встановлення розмiру  їх
винагороди, обрання особи,  яка уповноважується  на пiдписання цивiльно-правових  договорiв  з
членами Наглядової ради Товариства." 
21.1. "Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства."
Слухали:
Голову зборiв Максимову А. А., яка  проiнформувала  присутнiх про те, що вiдповiдно до  п. 3 ст. 53
Закону України "Про акцiонернi товариства"  обрання  членiв Наглядової ради  публiчного
акцiонерного товариства  здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Також, Доповiдач зазначила:
"що вiдповiдно до   п. 9 ст. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" кумулятивне
голосування - голосування пiд час обрання осiб до складу органiв  Товариства, коли загальна
кiлькiсть  голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть  членiв органу акцiонерного Товариства, що
обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата
або  розподiлити Iї мiж кiлькома кандидатами. 
"що вiдповiдно до п. 4. ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства" обрання членiв органу
товариства здiйснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим
Законом та/або статутом акцiонерного товариства. 



При обраннi членiв органу акцiонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування
проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. 
Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно
з iншими кандидатами. 
Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим
виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу органу товариства шляхом кумулятивного
голосування. Голова зборiв  Максимова А. А.  повiдомила, що з даного питання пропонується
наступний проект рiшення: 
 "Обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складi:
№ П.I.Б. кандидата
1 Май К. В.
2 Настаулова К. П.
3 Соболєвська А. В.
4 Головащук О. В.
5 Глуський В. Р.
Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його
невiд'ємною частиною, результати голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями; обрання членiв Наглядової ради  публiчного
товариства здiйснюється  виключно  шляхом  кумулятивного 
голосування.  ):
№ П.I.Б. кандидата Кiлькiсть голосiв
1 Май К. В.               5879884
2 Настаулова К. П.   5879884
3 Соболєвська А. В. 5879884
4 Головащук О. В.     5879884
5 Глуський В. Р.   5879884
ВИРIШИЛИ:
Обрано Наглядову раду Товариства у наступному персональному складi:
№ П.I.Б. кандидата
1 Май К. В.
2 Настаулова К. П.
3 Соболєвська А. В.
4 Головащук О. В.
5 Глуський В. Р.
21.2. "Затвердження умов  цивiльно - правових  або трудових договорiв, що укладатимуться  з
членами Наглядової ради Товариства,  встановлення розмiру  їх винагороди, обрання особи,  яка
уповноважується  на пiдписання цивiльно-правових  договорiв  з членами Наглядової ради
Товариства."
Слухали:
Голову зборiв Максимову А. А., яка  повiдомила, що з даного питання пропонується наступний
проект рiшення: 
"Затвердити умови  безоплатних договорiв, якi укладатимуться з членам Наглядової ради та
доручити пiдписати  данi договори з членами Наглядової ради  Генеральному Директору
Товариства." 
Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його
невiд'ємною частиною, результати голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано  5879884 голосiв.
" ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0(нуль)  голосiв.
" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0(нуль)     голосiв.
" ВИРIШИЛИ:

Затверджено  умови  безоплатних договорiв, якi укладатимуться з членам Наглядової ради та
доручено  пiдписати  данi договори з членами Наглядової ради Генеральному Директору
Товариства. 
З  ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО   ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання  про вiдкликання
Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї  Товариства." 
Слухали:
Голову зборiв Максимову А. А., яка  повiдомила, що з даного питання пропонується наступний
проект рiшення: 
"Вiдкликати склад Ревiзiйної комiсiї Товариства: 
1. Кудиба О.М. 
2. Христинко Н.I. 
3. Ракiтенко Л. А."
Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його
невiд'ємною частиною, результати голосування.



ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5879884 голосiв.
" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0(нуль)  голосiв.
" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування,  (нуль)       голосiв.

ВИРIШИЛИ:
Прийнято рiшення вiдкликати склад Ревiзiйної комiсiї Товариства: 
1. Кудиба О.М. 
2. Христинко Н.I. 
3. Ракiтенко Л. А.
З  ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про обрання
Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства." 
Слухали:
Голову зборiв Максимову А. А., яка повiдомила, що пропонується обрати Ревiзiйну комiсiю
Товариства у наступному персональному складi:
№ П.I.Б. кандидата
1 Кудиба О.М. 
2 Христинко Н.I. 
3 Хабалюк Н.В.
Голова зборiв Максимова А. А.  проiнформувала  присутнiх про те, що вiдповiдно до  п. 1 ст. 73
Закону України "Про акцiонернi товариства"  обрання  Ревiзiйної комiсiї    акцiонерного товариства
здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Також, Доповiдач зазначила:
" що вiдповiдно до   п. 9 ст. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" кумулятивне
голосування - голосування пiд час обрання осiб до складу органiв  Товариства, коли загальна
кiлькiсть  голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть  членiв органу акцiонерного Товариства, що
обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата
або  розподiлити Iї мiж кiлькома кандидатами. 
" що вiдповiдно до п. 4. ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства" обрання членiв органу
товариства здiйснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим
Законом та/або статутом акцiонерного товариства. 
При обраннi членiв органу акцiонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування
проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. 
Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно
з iншими кандидатами. 
Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим
виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу органу товариства шляхом кумулятивного
голосування. Голова зборiв  Максимова А. А., повiдомила, що з даного питання пропонується такий
проект рiшення:
Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства  у наступному персональному складi:
№ П.I.Б. кандидата
1 Кудиба О.М. 
2 Христинко Н.I. 
3 Хабалюк Н.В.
Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його
невiд'ємною частиною, результати голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування -  бюлетенями  -  шляхом          кумулятивного
голосування.  ):
№ П.I.Б. кандидата Кiлькiсть голосiв
1 Кудиба О.М.                 5879884
2 Христинко Н.I.             5879884
3 Хабалюк Н.В. 5879884

ВИРIШИЛИ:
Прийнято рiшення обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у наступному персональному складi:
№ П.I.Б. кандидата
1 Кудиба О.М. 
2 Христенко Н.I.
3. Хабалюк Н.В.

      Голова зборiв           ______________________    Максимова А. А.
Секретар зборiв       ______________________  Мозговий С. А.


