
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 
на річних загальних зборах акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»

 (код за ЄДРПОУ – 00383372, далі – «Товариство») 

смт. Дніпровське, Дніпропетровська область                                                        24.04.2018 р.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію у складі:
Сніцар Н.В.   – Голова  лічильної комісії.
Зайва О.С.     – член лічильної комісії.
Сокол І.А.     -  член лічильної комісії.
Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів
Товариства.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За  бюлетенями,  визнаними  недійсними  -  0  голосів,  що  становить  0%  від  кількості  голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Обрати Лічильну комісію у складі:
Сніцар Н.В.   – Голова  лічильної комісії.
Зайва О.С.     – член лічильної комісії.
Сокол І.А.     -  член лічильної комісії.
Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів
Товариства.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Про надання повноважень Голові та Секретарю
загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів. 

Проект рішення:
Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Майстренку О.В.  та Секретарю
річних  загальних  зборів  акціонерів  Діхтяру  В.Л., призначених  рішенням  Наглядової  ради
Товариства відповідно до вимог Статуту,  підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



За  бюлетенями,  визнаними  недійсними  -  0  голосів,  що  становить  0%  від  кількості  голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Майстренку О.В.  та Секретарю
річних  загальних  зборів  акціонерів  Діхтяру  В.Л., призначених  рішенням  Наглядової  ради
Товариства відповідно до вимог Статуту,  підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Дирекції Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду. 

Проект рішення:
Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2017  рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За  бюлетенями,  визнаними  недійсними  -  0  голосів,  що  становить  0%  від  кількості  голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Затвердити звіт Дирекції  Товариства за 2017 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017  рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За  бюлетенями,  визнаними  недійсними  -  0  голосів,  що  становить  0%  від  кількості  голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017  рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017  рік та
прийняття  рішення  за  наслідками  його  розгляду.  Затвердження  висновку  Ревізійної  комісії
Товариства  за  підсумками  перевірки  фінансово-господарської  діяльності  Товариства  за
результатами 2017  року. 



Проект рішення:
Затвердити  звіт  Ревізійної  комісії  Товариства  за  2017  рік   та  висновок  Ревізійної  комісії
Товариства  за  підсумками  перевірки  фінансово-господарської  діяльності  Товариства  за
результатами 2017  року.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За  бюлетенями,  визнаними  недійсними  -  0  голосів,  що  становить  0%  від  кількості  голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Затвердити  звіт  Ревізійної  комісії  Товариства  за  2017  рік   та  висновок  Ревізійної  комісії
Товариства  за  підсумками  перевірки  фінансово-господарської  діяльності  Товариства  за
результатами 2017 року.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової
звітності Товариства за 2017  рік. 

Проект рішення:
Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За  бюлетенями,  визнаними  недійсними  -  0  голосів,  що  становить  0%  від  кількості  голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

7.  З  ПИТАННЯ  7-ГО  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:  Затвердження  порядку  розподілу  прибутку
Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:
Чистий  прибуток, отриманий Товариством  у 2017  році у розмірі 35 132  тис. грн., розподілити
наступним чином:
-  1 756,6 тис. грн., що становить    5 % чистого прибутку,  отриманого Товариством у 2017 році,
направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;
- 33 375,4 тис. грн., що становить 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році,
залишити нерозподіленим. 
Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.



Підсумки голосування:
"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За  бюлетенями,  визнаними  недійсними  -  0  голосів,  що  становить  0%  від  кількості  голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Чистий  прибуток, отриманий Товариством  у 2017  році у розмірі 35 132  тис. грн., розподілити
наступним чином:
-  1 756,6 тис. грн., що становить    5 % чистого прибутку,  отриманого Товариством у 2017 році,
направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;
- 33 375,4 тис. грн., що становить 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році,
залишити нерозподіленим. 
Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

8.  З  ПИТАННЯ  8-ГО  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:  Внесення  змін  та  доповнень  до  Статуту
Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 

Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Уповноважити  Генерального  директора  Товариства  Шванца  П.  А.  підписати  Статут  в  новій
редакції.  Уповноважити  Генерального  директора  Товариства  Шванца  П.  А.  забезпечити
проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За  бюлетенями,  визнаними  недійсними  -  0  голосів,  що  становить  0%  від  кількості  голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Уповноважити  Генерального  директора  Товариства  Шванца  П.  А.  підписати  Статут  в  новій
редакції.  Уповноважити  Генерального  директора  Товариства  Шванца  П.  А.  забезпечити
проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження
в новій редакції внутрішніх положень Товариства. 

Проект рішення:
Внести  зміни  та  доповнення  до  положень  Товариства  «Про  Загальні  збори  акціонерів»,  «Про
Наглядову раду»,  «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій



редакції.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 511 086 378 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За  бюлетенями,  визнаними  недійсними  -  0  голосів,  що  становить  0%  від  кількості  голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Внести  зміни  та  доповнення  до  положень  Товариства  «Про  Загальні  збори  акціонерів»,  «Про
Наглядову раду»,  «Про Дирекцію» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій
редакції.
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