
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
 

27 квітня 2013 року відбулись чергові загальні збори акціонерів. Кворум на зборах 

складав 902 голоси, що складає  90,2000 %  від загальної кількості голосів. 

 

На загальних зборах розглядалися наступні питання: 

1. Затвердження (обрання) лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря зборів,                    

прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів. 

2. Звіт Генерального директора про фінансово - господарську діяльність Товариства за 

2012 р.  

3. Звіт  Наглядової Ради Товариства  за 2012 рік. 

4. Про результати аудиторської перевірки Товариства відносно фінансової звітності за 

2012 р. 

5. Затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу                 

Товариства за 2012 р. 

6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за       

підсумками  роботи у 2012 р. 

7. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Відкликання та обрання членів               

Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами                  

Наглядової ради,обрання особи, яка уповноважується  на підписання договорів                  

з членами Наглядової ради. 

8. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії (Ревізора).Відкликання та обрання              

членів Ревізійної комісії (Ревізора). Затвердження умов договорів, що 

складатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором),обрання особи, яка  

уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 

9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів. Попереднє                

схвалення значних правочинів та надання повноважень Наглядовій раді по                

прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів. 

 Пропозицій до питань порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

1. Обрано Лічильну комісію,Голову та Секретаря загальних зборів,затверджено 

порядок проведення зборів : час для виступу по другому питанню  порядку денного 

– до 15 хвилин; по іншим питанням порядку денного – до 10 хв.; час для відповідей 

на запитання до доповідача – до 3 хвилин, час для виступу акціонерів з питань 

порядку денного – до 5 хвилин; 

2. Затверджено звіт Генерального директора за 2012 рік, за наслідками розгляду звіту 

визнано роботу  Генерального директора протягом звітного періоду задовільною. 

3. Прийнято до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 

4. Прийняти до відома висновки аудитора відносно фінансової звітності та балансу 

Товариства за 2012 рік. 

5. Затверджені річні результати діяльності, фінансової звітності  та баланс Товариства 

за 2012 рік. 

6. Прибуток Товариства за 2012 рік в сумі 2 733,1 тис. грн. вирішено спрямувати на 

поповнення обігових коштів та покриття збитків минулих років. 

7. Вирішено не розглядати питання щодо визначення кількісного складу Наглядової 

ради,відкликання та обрання членів Наглядової ради,також не розглядати питання 

про затвердження умов договорів,що укладатимуться з членами Наглядової 

ради,обрання особи,яка уповноважується на підписання договорів з членами 

Наглядової ради. 

8. Вирішено не розглядати питання щодо визначення кількісного складу Ревізійної 

комісії (Ревізора), відкликання та обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), 



також не розглядати питання про затвердження умов договорів,що укладатимуться 

з членами Ревізійної комісії (Ревізором), обрання особи,яка уповноважується на 

підписання договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 

9. Прийнято рішення про вчинення Товариством ряду значних правочинів; 

затверджено ряд вчинених Товариством значних правочинів;попередньо схвалено 

укладення Товариством значних правочинів,що вчинятимуться Товариством 

протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення,надано 

повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення 

Товариством значних правочинів,які попередньо схвалені цими Загальними 

зборами акціонерів,надано право Генеральному директору Товариства вчиняти 

значні правочини,які попередньо схвалені цими Загальними зборами 

акціонерів,виключно після прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про 

вчинення таких правочинів. 

 

            
 


