
Протокол Х!! 13
загальних чергових зборiв публiчного акцiонерного товариства

"Дослiдний електромонтажний завод"

сел. Комсомольське
Змiiвського р-ну XapKiBcbKOi областi

29 квiтня 2013 р.

3бори розпочались 29 квiтня 2013 року О 16 год. 05 хвилин.
3агальна кiлькiсть aIЩioHepiB ПАТ «ДЕМ3» станом на 29 квiтня 2013 року

складае 788 осiб (787 фiзичних осiб та 1 юридична особа).
Для участi на зборах зарееструвались 164 фiзичних осiб - aIЩioHepiB та

представникiв aIЩioHepiB,що володiють у сукупностi простими iменними акцiями в
кiлькостi 127565 штук, що складае 76,3% голосiв aIЩioHepiB ПАТ «Дослiдний
електромонтажний завод».

Кворум встановлено. Голосування проводиться за принципом: одна акц1Я- один
голос.

Порядок денний

1. Обрання голови та секретаря зборiв, лiчильноi KOMicii та затвердження

регламенту робота загальних зборiв Товариства.

2. Звiт директора про результатам фiнансово-господарськоi дiяльностi

Товариства у 2012р. ПРИЙНЯТТЯ рiшення за наслiдками розгляду звiту

Директора.

3. Звiт Наглядовоi ради за 2012р. Прейняття рiшення за наслiдками розгл~ду

звiту Наглядовоi ради Товариства. 4. Звiт та висновки Ревiзiйноi KOMicii

Товариства за 2012р.

4. Звiт спостережноi ради за 2011р. та затвердження звiту. Прийняття рiшення за

Висновками Ревiзiйноi KOMicii.

5. Затвердження рiчного звiту та балансу ПА Т <<Дослiдний електромонтажний

завод» за 2012р. та затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття

збиткiв) Товариства на 2013р.

6. Розгляд питання про виплату дивiдендiв акцiонерам товариства за

результатами 2012р.

По першому питанню слухали aIЩiOHepa Конева 0.1, який повiдомив, що
згiдно iз даними реестрацiйноI KOMiciI Д1Я участi узагальних зборах aIЩioHepiB
прибуло i зарееструвалось 164 особи, яким належить 124765 штук простих iменних
акцiй Товариства, що складае 76,3% статутного фонду. Отже кворум загальних
зборiв ПА r «Досдiний електромонтажний завод» встановлено.

Конев 0.1. запропонував обрати головою зборiв Свинаренко Л.М., секретарем
- Щербак А.!.

Також Конев 0.1. запропонував затвердити наступний регламент загальних
зборiв aIЩioHepiB: виступ директора пiдпри(:мства, З другого питання порядку денного



- до 1О хвилин, звiти голови наглядовоI ради, ревiзiйноI KOMiciI - до 1О хвилин, а
також iнших виступаючих осiб - до 15 хвилин, перерва - по Mipi необхiдностi.

Постановили: обрати головою зборiв Свинаренко Л.М., секретарем - Щербак
A.I. Затвердити наступний регламент загальних зборiв aIЩioHepiB: виступ директора
пiДПРИЕ:мства,з другого питания порядку денного - до 1О хвилин, звiти голови
наглядовоI ради, ревiзiйноI KOMiciI- до 1О хвилин, а також iнших виступаючих осiб -
до 15 хвилин, перерва - по Mipi необxiдностi.

Голосували:
"За" - 100%;
"Проти" - немае;
"Утрималися" - немае.

По ДРvгомv питанню слухали Консва 0.1., який оголосив рiчний звiтпо
результатам фiнансово-господарськоI дiяльностi ПАТ "Дослiдний електромонтажний
завод" за 2012 piK (звiт додаеться).

З цього ж питания виступила Кравченко С.В., яка запропонувала утвердити рiчний
звiт ПАО "О€МЗ" за 2012р.

Постановили:
задов1ЛЬНОЮ.

затвердити рiчний звlТ ПАО "О€МЗ" за 2012р., роботу визнати

Голосували -
"За" - 100%;
"Проти" - немае;
"Утрималися" - немас.

По третьому питанню слухали Щербак A.I., яка оголосила звiт НаглядовоI ради.
З цього ж питания виступив Валежний Л.М. який запропонував затвердити звlТ
НаглядовоI, а роботу визнати задовiльною

Постановили: затвердити звiт НаглядовоI ради, роботу визнати задовiльною.

Голосували -
"'За" - 100%;
"Проти" - немас;
"Утрималися" - немае.

По четверто~у питанню слухаЛJ! Свинаренко Л.М., яка оголосила звlТ
ревiзiйноI KOMiciI.
З цього ж питания виступила Касян О.Н., яка запропонувала затвердити звlТ
ревiзiЙНОlKOMicil,а роботу визнати задовiльною.

Постановили: затвердити звiт ревiзiЙНОlKOMicil,роботу визнати задовiльною.

Голосували -
"За" - 100%;
"Проти" - немае;



"Утрималися" - HeMa€.

По п'ятому питанню слухали: Кутепову B.I. яка оголосилф рiчний звiт за 2012р
. 3 цього ж питання виступив Романченко С.В., який запропонував затвердити рiчний
звiт товариства за 2012р., а роботу визнати задовiльною.

Кутепова B.I. повiдомила, що пiдпри€мство за результатами 2012 року
одержало прибуток, який залишаcrься в розпорядженнi пiдпри€мства склада€
lБS9,\)ТИС.грН. ЗГIДНОз ДIЮЧИМзаконодавствоМ начислено та сrШачено податок на
прибуток n розмiрi 1153,0 ТИС.грн.Було запропоновано нерозподiлений прибуток в CYMi
1659,0 ТИС.грн.розподiлити таким чином:

Резервний фонд - 58,5%
Фонд споживання - 10%
Фонд накопичення - 31,5%

Постановили: затвердити рiчний звiт товариства за 2012р., роботу визнати задовiльною.
Звiт про розподiл прибутку прийняти до вiдома.

Резервний фонд - 970,5тис.грн.
Фонд споживання - 165,9тис.грн.
Фонд накопичення - 522,6тис.грн.

Голосували -
"За" - 100%;
"Проти" - HeMa€;
"Утрималися" - иема€.

По шостому питанню слухали: Кутепову B.I., яка запропонувала дивiденди не
виплачувати

Постановили: ДИВlдендине нараховувати та не виплачувати.

Голосували -
"За" - 100%;
"Проти" - нема€:;
"Утрималися" - HeMa€.

Голова зборiв

Секретар

Л.М. Свинаренко

A.I. Щербак


