Протокол Х!! 15
загальних

чергових зборiв публiчного акцiонерного
"Дослiдний електромонтажний
завод"

товариства

28 квiтня

сел. Комсомольське
Змiiвського р-ну XapKiBcLKOi областi

2015 р.

3бори розпочались 28 квiтня 2015 року О 16 год. 00 хвилин.
3агальна кiлькiсть aIЩioHepiB ПА Т «ДЕМ3» станом на 23 квiтня 2015 року
склада€ 788 осiб (787 фiзичних осiб та 1 юридична особа).
Для участi на зборах зарееструвались 10335 голосiв, за довiренiстю -120744
голос1В.
Кворум встановлено. Голосування проводиться за принципом: одна акцiя - один
голос.
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По першому питанню слухали aIЩioHepa Щербак A.I., яка повiдомила, що згiдно iз
даними
реестрацiйноУ KOMiciY для
участi
узагальних
зборах
aIЩioHepiB
заре€струвалось 10335 голосiв, за довiренiстю -120744 голосiв.
Отже кворум
загальних
зборiв ПА Т «Досдiний
електромонтажний
завод»
встановлено.
Щербак A.I. запропонувала
обрати
головою
зборiв
Свинаренко
Л.М.,
секретарем - Касян О.М., членом президiУВинокурова В.П ..
Також Щербак А.I запропонувала затвердити наступний регламент загальних зборiв
аКЦlОнер1В:
1. звiт НаглядовоУ ради за 2014р.- - Щербак A.I. - 1О хвилин;
2. звiт директора про результати фiнансово-господарськоУ дiяльностi Товариства за
2014р. - Винокуров В.П.-10 хвилин.;
3. звiт ревiзiйноУ KOMiciY- Свинаренко Л.М.- 4 хвилин;

4. затвердження рiчного звiту Товариства за 2014piK. Розподiл прибутку Товариства за
2014р.- Кутепова B.I. - 5 хвилин;
. , 5. по питанню прийняття рiшення про попередн€ схвалення значних правочинiв та
правочинiв, щодо вчинення яких € зацiкавленiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та
lХ граНИЧНОlBapTocTi- Щербак A.I. - 3 хвилини.

Постановили: обрати головою зборiв Свинаренко Л.М., секретарем - Касян О.Н.,
членом президil Винокурова В.П .. Затвердити наступний регламент загальних зборiв
.
.
аКЦlОнерш:
1. звiт НаГЛЯДОВОl
ради за 2014р.- - Щербак A.I. - 10 хвилин;
2. звiт директора про результати фiнансово-господаРСЬКОl дiяльностi Товариства за
2014р. - Винокуров В.П.-10 хвилин.;
З. звiт ревiзiЙНОlKOMicil- Свинаренко Л.М.- 4 хвилин;
4. затвердження рiчного звiту Товариства за 20 14piK.Розподiл прибутку Товариства за
2014р.- Кутепова B.I. - 5 хвилин;
5. по питанню прийняття рiшення про попередн€ схвалення значних правочинiв та
.
.
..
.
правочиНlВ, щодо вчинения яких € заЦ1кавлеНlСТЬ,lЗ зазначениям характеру правочиНlВ та
lХ граНИЧНОlBapTocTi- Щербак A.I. - 3 хвилини.
Голосували:
"За" - 100%;
"Проти" - HeMa€;
"Утрималися" - HeMa€.

По другому питанню с;лухали Щербак A.I., яка оголосила звiт НаГЛЯДОВОl
ради
(звiт дода€ться).
З цього ж питання виступила Шеховцова Л.М. яка запропонувала затвердити звiт
НаГЛЯДОВОl,
а роботу визнати задовiльною
Постановили: затвердити звiт НаГЛЯДОВОlради, роботу визнати задовiльною.

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

По третьому питанню слухали Директора заводу Винокуровi В.П., який оголосив
рiчний звiт по результатам фiнансово-господаРСЬКОl дiяльностi ПАТ "Дослiдний
електромонтажний завод" за 2014 piK (звiт дода€ться).
З цього ж питания виступила Кравченко С.В., яка запропонувала затвердити рiчний
звiт ПАО "ОЕМЗ" за 2014р.
Постановили: Прийняти до вiдома
такими показниками.

рiчний звiт директора ПАО "ОЕМЗ" за 2014р. з

Обсяги ви обництва п омислово'i п о :кцi'i
Середньооблiкова чисельнiсть п ацiвникiв
Фонд оплати працi
Середньомiсячна за обiтна плата
Фiнансовий результат вiд звичайно'i дiяльностi

17189,6 тис. грн.
118 чол.
4571,6 тис. грн.
3228,53
н.
488 тис. грн.

Роботу визнати задовiльною.
Голосували "За" - 100%;
"Проти" - HeMa€;
"Утрималися" - HeMa€.
По четвертому
питанню слухали Свинаренко Л.М., яка
ревiзiйно'i KOMici'i.
З цього ж питания виступила Касян О.Н., яка запропонувала
ревiзiйно'i KOMici'i,а роботу визнати задовiльною.

оголосила звlТ
затвердити звlТ

Постановили: затвердити звiт ревiзiйно'i KOMici'i,роботу визнати задовiльною.
Голосували "За" - 100%;
"Проти" - HeMa€;
"Утрималися" - HeMa€.

По п'ятому питанню
слvхали:
Кутепову B.I. яка оголосила
рiчний звiт
Товариства за 2014р. та порядок розподiл прибутку Товариства на 2015р. з наступними
показниками:
Рiчний звiт за 2014р.
1

Стоимость основных фондов, всего (остаточная)

ТЫС.грн.

4652

ТЫС.грн.

4377

----

в т.ч. основных производственных фондов
2

Среднесписочная численность штатных работников

чел.

118
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3228,53
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5

Балансовая
прибьmь, полученная
после покрытия
материальных затрат и затрат на оплату труда и
Iпокрьrrия убьrrков прошлых лет.

6

Налог на прибьmь

7

Прибьmь, оставшаяся в распоряжении ПАО «ОЭМ3»
(после покрытия не распределенных убьrrков 2013г.)

+-

Розподiл прибутку на 2015р.
Резервный фонд

- 25 %

Фонд потребления

-25 %

Фонд накопления

-40 %

Фонд дивидендов

-10 %

З цього ж питания виступив Романченко с.В., який запропонував затвердити
рiчний звiт товариства за 2014р. та порядок розподiлу прибутку на 2015р., а роботу
визнати задовlЛЬНОЮ.

·Постановили: затвердити рiчний звiт товариства за 2014р., роботу визнати задовiльною.
Звiт про порядок розподiлу прибутку прийняти до вiдома.

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

По тостому питанню слухали: IЦербак A.I. яка запропонувала попередньо
схвалити значнi правочини та правочини, щодо вчинення яких € зацiкавленiсть iз
зазначенням характеру правочинiв та lХ граНИЧНОlBapToCTi.
Постановили: попередньо схвалити значнi правочини та правочини, щодо вчинення яких
€ зацiкавленiсть iз зазначенням характеру правочинiв та lХ граНИЧНОlBapToCTi.

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

Голова зборiв

Секретар

~,~

Л.М. Свинаренко

О.М. Касян

