
ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

 
 

м. Дніпропетровськ                                                                             "04" вересня 2015 року 
 
Реєстраційна комісія у складі: 
Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,  
Членів комісії: Волкової Л.В., Коваленко В.О., Коваля Є.Д., Ключника А.І., Мачуліної І.В., Петько 

Н.Ю., Сапунової І.П., Штанько А.В. 
провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які 

прибули на позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП 
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", що відбулися 04 вересня 2015 року о 12:00 у 
Методичному кабінеті профспілкової організації Товариства за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропе-
тровськ, 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 рішення 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: 
- Волкову Ліну Вікторівну; 
- Коваленко Валерію Олександрівну; 
- Коваля Євгена Дмитровича; 
- Ключник Ларису Миколаївну; 
- Ключника Андрія Ігоровича; 
- Мачуліну Ірину Вікторівну; 
- Петько Наталю Юріївну; 
- Сапунову Ірину Павлівну; 
- Штанько Анну Валеріївну. 

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів 
Товариства. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 375 792 801 

 

"За" - 375 792 801 голосів, що складає 100 
% 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" - 0 голосів, що складає 0 

% 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 за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
 
 
 
 




