
6. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
20.04.2012 

Кворум 

зборів** 
99.13 

Опис 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ((перелiк питань, що виносяться на голосування): 1. 

Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних 

зборiв акцiонерiв. 2.Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря 

загальних зборiв акцiонерiв. 3.Розгляд процедурного питання про 

затвердження Регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4.Розгляд 

питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його 

у новiй редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 

5.Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 р. 

Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту. 6. .Звiт Наглядової ради 

Товариства за 2011 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту. 7.3вiт 

Дирекцiї Товариства за 2011 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду 

звiту. 8.3вiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної 

комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рiшення про 

наслiдки розгляду звiту. 9.3атвердження результатiв дiяльностi, рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства за 2011 р., визначення порядку розподiлу 

прибутку за 2011 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. Затвердження 

фiнансового плану на 2012 р. 10.Розгляд питання про вiдкликання членiв 

Наглядової ради Товариства. 11.Розгляд питання про обрання членiв 

Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно - правових або 

трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради 

Товариства , встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами 

Наглядової ради Товариства. 12.Розгляд питання про вiдкликання Голови та 

членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13.Розгляд питання про обрання членiв 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14.Про затвердження Договорiв (Угод) 

Товариства. 15.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, коли 

ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є предметом таких правочинiв, 

перевищують 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Результати розгляду питаньпорядку 

деного: З першого питання ВИРIШИЛИ: Лiчильну комiсiю зборiв обрати у 

наступному складi: • Касьян I.Г. - Голова Лiчильної комiсiї. • Снiцар Н.В. - 

член Лiчильної комiсiї. • Жадан В.В. - член Лiчильної комiсiї. З другого 

питання ВИРIШИЛИ: Секретарем зборiв обрати Сокол I.A З третього 

питання ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний регламент проведення зборiв: - 

на доповiдi з питань порядку денного - до 20 хв.; - спiвдоповiдi та iншi 

виступи з питань порядку денного - не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи 

виступ; запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв - до 3 хв.; - вiдповiдi на 

запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей та виступiв - до 5 

хв. на кожну вiдповiдь та коментар; - загальний час на доповiдь, 

обговорення та прийняття рiшення з кожного питання порядку денного - до 

40 хвилин. З четвертого питання ВИРIШИЛИ: Не вносити змiни та 

доповнення до Статуту Товариства, не затверджувати нову редакцiю 

Статуту Товариства. З п"ятого питання ВИРIШИЛИ: Прийняти до вiдома 



рiчний звiт Товариства за 2011 р. та затвердити рiчний звiт Товариства за 

2011 р. З шостого питання ВИРIШИЛИ: Прийняти до вiдома звiт 

Наглядової ради за 2011 рiк, затвердити звiт Наглядової ради за 2011р. 

Визнати результати роботи Наглядової ради у 2011 роцi задовiльними. З 

сьомого питання ВИРIШИЛИ: Прийняти до вiдома звiт Дирекцiї Товариства 

за 2011 рiк, затвердити звiт Дирекцiї за 2011р. Визнати результати роботи 

Дирекцiї у 2011 роцi задовiльними. З восьмого питання ВИРIШИЛИ: 

Прийнято до вiдома звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 р. 

Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу у 2011 роцi, про проведенi 

нею перевiрки. Затверджено висновки Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та 

балансу Товариства за 2011 рiк З дев"ятого питання ВИРIШИЛИ: 

Затвердити фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2011 р. 

Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 р. Затвердити рiчний звiт 

Товариства за 2011 р. Затвердити запропонований фiнансовий план на 2012 

рiк. Дивiденди за результатами роботи Товариства у 2011 р. не нараховувати 

та не сплачувати. Чистий прибуток Товариства, отриманий у 2011 р., 

розподiлити наступним чином: - 5 % вiд чистого прибутку направити до 

Резервного фонду Товариства; - 95 % вiд чистого прибутку направити на 

розвиток Товариства. З десятого питання ВИРIШИЛИ: Прийнято рiшення 

вiдкликати склад Наглядової ради Товариства: 1. Саенко Євген Євгенович - 

Голова Наглядової ради Товариства, акцiонер Товариства. 2. Вдовиченко 

Олександр Григорович - член Наглядової ради Товариства, акцiонер 

Товариства. 3. Москалевський Вячеслав Олександрович - член Наглядової 

ради Товариства, уповноважений представник акцiонера Товариства ПАТ 

«ЗНКIФ «Прайм Ессетс Кепiтал». 4. Байдак Наталiя Миколаївна - член 

Наглядової ради Товариства, акцiонер Товариства. 5. Чуйко Наталiя 

Анатолiївна - член Наглядової ради Товариства, акцiонер Товариства.» З 

одинадцятого питання ВИРIШИЛИ: Обрати Наглядову раду Товариства, 

термiном на 1 (один) рiк, у наступному персональному складi: 1. Саєнко 

Євген Євгенович - член Наглядової ради Товариства, акцiонер Товариства. 

2. Вдовиченко Олександр Григорович - член Наглядової ради Товариства, 

акцiонер Товариства. 3. Порошенко Олексiй Iванович - член Наглядової 

ради Товариства, уповноважений представник акцiонера Товариства ПАТ 

«ЗНКIФ «Прайм Ессетс Кепiтал». 4. Сокол Iрина Анатолiївна - член 

Наглядової ради Товариства, акцiонер Товариства. 5. Чуйко Наталiя 

Анатолiївна - член Наглядової ради Товариства, акцiонер Товариства. 

Затвердити умови безоплатних договорiв, якi укладатимуться з членам 

Наглядової ради та доручено пiдписати данi договори з членами Наглядової 

ради Генеральному Директору Товариства. З дванадцятого питання 

Прийнято рiшення вiдкликати склад Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв'язку 

з закiнченням термiну на який було обрано: 1. Пухова Людмила 

Олександрiвна - Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства, уповноважений 

представник TOB «Асоцiацiя «Крахмалопродукт». 2. Васькiна Ольга 

Григорiвна - член Ревiзiйної комiсiї Товариства, акцiонер Товариства. 3. 

Касiлов Олег Євгенович - член Ревiзiйної комiсiї Товариства, акцiонер 

Товариства. 4. Глущенко Геннадiй Анатолiйович - член Ревiзiйної комiсiї 

Товариства, акцiонер Товариства. З тринадцятого питання ВИРIШИЛИ: 

Прийняти рiшення обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства, термiном на 1 

(один) рiк, у наступному персональному складi: 1. Пухова Людмила 

Олександрiвна - Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства, уповноважений 

представник TOB «Асоцiацiя «Крахмалопродукт». 2. Васькiна Ольга 

Григорiвна - член Ревiзiйної комiсiї Товариства, акцiонер Товариства. 3. 



Касiлов Олег Євгенович - член Ревiзiйної комiсiї Товариства, акцiонер 

Товариства. 4. Глущенко Геннадiй Анатолiйович - член Ревiзiйної комiсiї 

Товариства, акцiонер Товариства. З чотирнадцятого питання ВИРIШИЛИ: 

Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства. З п"ятнадцатого питання 

ВИРIШИЛИ: Не приймати рiшення про вчинення значних правочинiв. 

Позачерговi загальнi збори не вiдбувались. 

 


