
ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах  

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

 

м. Дніпропетровськ                                                                                   "12"грудня 2011 року 
 
 
Реєстраційна комісія у складі: 
Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни   
Членів комісії: Алєксєєвої А.Ю., Гукалової О.А., Групп Я.В., Ключника А.І., Мозолькової І.О., 

Молоткової А.О., Сороки Ю.І., Штанько А.В. 
провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників 

(далі – учасників зборів), які прибули на позачергові загальні збори ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", що відбулися 
12 грудня 2011 року о 14:00 у Конференцзалі заводоуправління Товариства за адресою: Україна, 
49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21. 

 

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
 

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і утримався" щодо кожного проекту рі-
шення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування: 

I. З першого питання порядку денного  
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:  
- Алєксєєву  Анну Юріївну;  
- Безбаха Валерія Яковича; 
- Ключник Ларису Миколаївну; 
- Ключника Андрія Ігоревича; 
- Коваленко Олену Валентинівну;  
- Лукаш Ірину Миколаївну;  
- Лінник Тетяну Вадимівну; 
- Пікуш Ірину В'ячеславівну; 
- Просандєєву Наталію Миколаївну;  
- Снєгур Ольгу Валеріївну; 
- Сапунову Ірину Павлівну; 
- Штанько Анну Валеріївну. 
2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи загальних 

зборів Товариства. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 390 772 798 голосів, що складає 99,9998 % голосів акціонерів, які зареєструва-
лись для участі у загальних зборах 

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструва-
лись для участі у загальних зборах 

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

"Не прийняло участі у голосуван-
ні" 

 
- 

702 голосів, що складає 0,0002 % голосів акціонерів, які зареєструва-
лись для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, що 
визнано недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструва-
лись для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлетенях, що 
не враховано 

-  0    голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструва-
лись для участі у загальних зборах 

 
 
 
 
 




