
ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах  

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

 
 

м. Дніпропетровськ                                                                                                       "29"січня 2013 року 
 
 
Лічильна комісія у складі: 
Голови комісії Єгорова Ігоря Володимировича 
Секретаря комісії Ключник Лариси Миколаївни   
Членів комісії: Бикової М.В., Ключника А.І., Лукаш І.М., Міллера П.А., Просандєєвої Н.М., Рублевської 

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

ників зборів), які прибули на позачергові загальні збори ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕР-
ПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", що відбулися 29 січня 2013 року о 12:00 у Кон-
ференцзалі 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. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товарист-

ва у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". 
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  
6. Затвердження Положення про загальні збори Товариства. 
7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 
8. Затвердження Положення про Правління Товариства. 
9. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства. 
10. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.  
11. Затвердження правочинів, вчинених Товариством. 
 
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" - 375 808 387 голосів, що складає 99,9942 
% 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" - 2 168 голосів, що складає 0,0006 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

- 19 731 голосів, що складає 0,0052 
% 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. 

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

давати виступаючим до 10 хвилин. 
2. Голові зборів виносити на розгляд позачергових загальних зборів питання порядку денного та нада-

вати слово доповідачу.  
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Стор. 2 
 

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 Повідомлення про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтер-
нет за адресою www.ntrp.interpipe.biz   

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  

 

"За" - 375 810 555 голосів, що складає 99,9948 
% 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" 

- 19 731 голосів, що складає 0,0052 
% 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. 

 
ІV. З четвертого питання порядку денного 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Змінити найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖ-

НЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відпо-
відність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  

 

"За" - 375 753 207 голосів, що складає 99,9795 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Проти" - 57 348 голосів, що складає 0,0153 
% 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" 

- 19 731 голосів, що складає 0,0052 
% 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. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціоне-

рні товариства" внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 
2. Доручити голові загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  

 

http://www.ntrp.interpipe.biz/
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"За" - 375 792 239 голосів, що складає 99,9899 
% 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" - 18 316 голосів, що складає 0,0049 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

- 19 731 голосів, що складає 0,0052 
% 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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зага-
льних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
VІ. З шостого питання порядку денного 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕР-

ПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".   
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  

 

"За" - 375 794 407 голосів, що складає 99,9904534 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Проти" - 16 145 голосів, що складає 0,0042958 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Утрималось" - 3 голосів, що складає 0,0000008 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

- 19 731 голосів, що складає 0,0052500 
% 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 Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕР-

ПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".   
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  

 

"За" - 375 794 407 голосів, що складає 99,9904534 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Проти" - 16 145 голосів, що складає 0,0042958 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Утрималось" - 3 голосів, що складає 0,0000008 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

- 19 731 голосів, що складає 0,0052500 
% 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:  
1. Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".  
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення. 
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ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  

 

"За" - 375 792 239 голосів, що складає 99,9899 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Проти" - 16 145 голосів, що складає 0,0043 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Утрималось" - 2 171 голосів, що складає 0,0006 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

- 19 731 голосів, що складає 0,0052 
% 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. 

 
IX. З дев'ятого питання порядку денного 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕР-

ПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".  
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  

 

"За" - 375 792 976 голосів, що складає 99,9901 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Проти" - 16 145 голосів, що складає 0,0043 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Утрималось" - 1 434 голосів, що складає 0,0004 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

- 19 731 голосів, що складає 0,0052 
% 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. 
 

X. З десятого питання порядку денного 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕ-

РПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".  
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати затверджений Кодекс.. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  

 

"За" - 375 792 239 голосів, що складає 99,9899 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Проти" - 16 145 голосів, що складає 0,0043 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Утрималось" - 2 171 голосів, що складає 0,0006 
% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

- 19 731 голосів, що складає 0,0052 
% 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. 

 
XІ. З одинадцятого питання порядку денного 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  






