
ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

 
 

м. Дніпропетровськ                                                                                                       "23"квітня 2013 року 
 
 
Лічильна комісія у складі: 
Голови комісії Пікуш Ірини Вячеславівни,  
Секретаря комісії Ключник Лариси Миколаївни,   
Членів комісії: Бикової М.В., Ключника А.І., Криворучко І.П., Молоткової А.О., Міллера П.А., Просандєє-

вої Н.М., Сапунової І.П., Штанько А.В. 
провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників (далі – учас-

ників зборів), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП 
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", що відбулися 23 квітня 2013 року о 12:00 у Конферен-
цзалі заводоуправління Товариства за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21, 
оф.232. 

 
Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами: 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. 
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році. 
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту. 
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок 

фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту. 

7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товарист-
ва у 2012 році. 

8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  
9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2013 рік. 
10. Затвердження на 2013 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'я-

занням третіх осіб. 
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 

Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
з ними.  

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства. 
 
Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного 

питання порядку денного, винесеного на голосування: 
 
ІІ. З другого питання порядку денного  
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Обрати головою загальних зборів Товариства - Потьомкіна Олега Вікторовича.  
2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства - Штанько Олену Валеріївну.  
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  

 
"За" - 376 050 568 голосів, що складає 99,9988 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

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

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

- 4 432 голосів, що складає 0,0012 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

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



Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах  
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від "23" квітня 2013 року 

Стор. 2 
 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
ІІI. З третього питання порядку денного 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: 
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати висту-

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

повідачу. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього 
питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосуван-
ня. 

3. Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначен-
ням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).  

4. Збори провести без перерви.  
5. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отри-

маних учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 
15-20 хвилин.  

6. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання поряд-
ку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.  

7. Після закриття загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 ро-
бочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет 
за адресою www.ntrp.interpipe.biz   

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 375 869 568 голосів, що складає 99,9507 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 181 000 голосів, що складає 0,0481 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

4 432 голосів, що складає 0,0012 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
IV. З четвертого питання порядку денного  
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік. 
2. Роботу Правління Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та на-

прямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2013 році визначити: 
- виконання бюджету витрат на 2013 рік; 
- досягнення зростання продуктивності праці на 9,6% порівняно з фактом 2012 року; 
- зниження фактичного рівня залишків оборотних коштів на 30% порівняно з фактом 2012 року; 

- освоєння виробництва труб 406 мм і 426 мм, 12-ти нових видів типорозмірів залізничних коліс та 2-
х нових типорозмірів бандажів; 

- подальше вдосконалення функціонування Системи управління якістю, Системи охорони навколишньо-
го середовища та охорони праці; 

- зростання задоволеності співробітників умовами праці за рахунок капітальних ремонтів побутових 
приміщень основних цехів і забезпечення якісним спецодягом. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ntrp.interpipe.biz/


Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах  
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від "23" квітня 2013 року 

Стор. 3 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 375 849 981 голосів, що складає 99,9455 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 181 539 голосів, що складає 0,0483 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

23 480 голосів, що складає 0,0062 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
V. З п'ятого питання порядку денного  
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік. 
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та 

напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 376 007 464 голосів, що складає 99,9874 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Проти" - 23 517 голосів, що складає 0,0063 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Утрималось" - 539 голосів, що складає 0,0001 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

23 480 голосів, що складає 0,0062 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
VІ. З шостого питання порядку денного  
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фі-

нансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2012 році визнати задовільною. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 375 826 464 голосів, що складає 99,9392 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Проти" - 23 517 голосів, що складає 0,0063 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Утрималось" - 181 539 голосів, що складає 0,0483 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

- 23 480 голосів, що складає 0,0062 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
VІІ. З сьомого питання порядку денного  
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік. 
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році. 



Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах  
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від "23" квітня 2013 року 
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ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 375 830 621 голосів, що складає 99,940333 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Утрималось" - 200 899 голосів, що складає 0,053423 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

23 480 голосів, що складає 0,006244 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
VІІІ. З восьмого питання порядку денного  
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської ді-

яльності у 2012 році.  
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 375 747 180 голосів, що складає 99,918145 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Проти" - 284 340 голосів, що складає 0,075611 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

23 480 голосів, що складає 0,006244 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
IХ. З дев'ятого питання порядку денного  
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2013 рік: 
- обсяг реалізації продукції – 652,7 тис. тонн. 
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції – 7,0 млрд.грн. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 375 837 975 голосів, що складає 99,9423 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Проти" - 193 545 голосів, що складає 0,0515 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

- 23 480 голосів, що складає 0,0062 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
Х. З десятого питання порядку денного  
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити на 2013 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не 

перевищує 634 765 000 гривень. 
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2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2013 
році. Поруки, надані до 1 січня 2013 року та які діють протягом 2013 року, не повинні враховуватись при розра-
хунку використання ліміту порук у 2013 році. 

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань наступних ком-
паній: 

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; 
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"; 
- ПрАТ "НРЗ";  
- ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"; 
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"; 
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"; 
- ТОВ "ТРАНСКОМ – ДНІПРО"; 
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ"; 
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; 
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО"; 
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"; 
- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ"; 
- ТОВ "МЕТА"; 
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited); 
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited); 
- Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks Investments 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". 
4. Затвердити правочини, що були вчинені Товариством у межах зазначеного ліміту в період з 1 січня 

2013 року до дати проведення загальних зборів Товариства, в яких Товариство виступило як фінансовий та/або 
майновий поручитель. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 375 794 630 голосів, що складає 99,9308 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Проти" - 204 985 голосів, що складає 0,0545 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Утрималось" - 31 905 голосів, що складає 0,0085 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

23 480 голосів, що складає 0,0062 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
ХI. З одинадцятого питання порядку денного  
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: 
1. Кірічко Олександра Івановича;   
2. Маріної Оксани Юріївни;  
3. Чернявського Олександра Геннадійовича; 
4. Морозова Дениса Володимировича;  
5. Єсаулова Геннадія Олександровича;  
6. Слюсарева Олексія Юрійовича; 
7. "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED). 
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ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 376 030 981 голосів, що складає 99,993613 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Проти" - 539 голосів, що складає 0,000143 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

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

"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

23 480 голосів, що складає 0,006244 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
ХIІ. З дванадцятого питання порядку денного 
ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ: 
 

№ 
з/п 

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства 
Кількість голосів, поданих 

ЗА кандидата 

1. "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) 375 969 636 

2. Кірічко Олександр Іванович 375 988 432 

3. Маріна Оксана Юріївна 375 773 614 

4. Морозов Денис Володимирович 376 113 614 

5. Шульга Владислав Володимирович 375 756 114 

6. Бурносова Наталія Вадимівна 375 761 346 

7. 
"САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"  
(SALEKS INVESTMENTS LIMITED) 

375 773 614 

 
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є: 
- Морозов Денис Володимирович; 
- Кірічко Олександр Іванович; 
- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED); 
- "САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED); 
- Маріна Оксана Юріївна; 
- Бурносова Наталія Вадимівна; 
- Шульга Владислав Володимирович 
 
ХIІІ. З тринадцятого питання порядку денного  
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради То-

вариства.  
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній ос-

нові. 
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товари-

ства. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 375 784 406 голосів, що складає 99,928044 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Проти" - 8 232 голосів, що складає 0,002189 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Утрималось" - 223 877 голосів, що складає 0,059533 
 

% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

38 485 голосів, що складає 0,010234 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

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

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

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






