ПРОТОКОЛ N. 1/2017
загальних зборiв акцiонерiв
ПУБЛJЧНОГО АКЦIOНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДОСЛIДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ
ЗАВОД".
мiсцезнаходження:
63460, XapKiBcbKa область, ::мii'вський район, смт. Слобожанське, Балаклiйське шосе,
буДlIНОК56
(коД €ДРПОУ 00110237, далi - Товариство)
XapKiBcbKa область,
11 серлня

3мi"iвський район,

2017 р.

смт. Слобожанське

Дата проведення загальних зборiв:
Mieцe проведення загальних зборiв:

I J серпня 2017 р
63460, Харювська область, Змi'iвський район, смт. Слобожанське, Балаклiйське
актова зала

Час початку peccтpaцil учасникiв:
Час закiнчення росстрацii учасникiв:

Час вiдкриття зборiв:
Час закриття зборiв:

шосе, будинок 56. 3-й поверх АБК,

10-00
11-30
12-00
15-00

Загальна кiлькiсть aкцiOHepiB, вкточених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь узагальних
зборах, складеного станом на 24:00 годину 07 вересн. 2017 року, становить 788 (CiMCOTвiсiмдесят BiciM) осiб,
яким належить 171755 (сто сiмдесят одна тисяча CiMCOTп'ятдесят п'ять) штук простих iменних акцiй, у тому
числi 32926 (тридцять дв; тисячi дев'ятсот двадцять шiсть) штук простих iменних акцiй, ЩОвраховуються при
ВИЗН8ченнi кворуму та надають право для вирiшення питань, якi вiдносяться до компетенцГi Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.

Загальн! збори мають кворум з ycix питань порядку денного за умови peccтpaцil ДЛЯ участi узагальних
зборах акцiонерiв, якi сукупно с власниками бiльш як :50% голосуючих простих iменних акцiй Товариства.
Для участi в загальних зборах заресструвалися 2 (двi) особи, яким належить 32926 (тридцять двi тисячi де,,'.тсот двадцять шiсть) штук голосуючих простих iменних акцiй Товариства, ЩОстановить 100,0 % Biд загалЬНОI
кiлькостi голосуючих простих iменних акцiЙ. Кворум загальних зборiв становить 100,0 %.
•
Згiдно зi сталею 41 Закону Украlнн "Про акцiонернi товарнства"
Тонарнстна мають кворум з ycix пнтвнь порядку Д,нного.

чергавi Загальнi

зборн акцiонерiв

ПОРЯДОК ДЕНШIЙ ЗАГ АЛЬНИХ ЗБорm:
I.

2.
3.

Обрання лiчильноi' KOMicii'.

Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
Затеердження порядку проведення Зборiв.
4. Звiт НаГЛЯДОВОI
ради Товариства за 201 6 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Директора Товаристеа за 2016 р. та прийняття рiшения за наслiдками розгляду звiту.
6. 3BiT Ревiзiйноi' KOMicii"
Товариства за 2016 р. 1а прийнятгя рiшення за наслjдками розгляду звiту.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 20 16 р.
8. Затвердження розподiлу прибутку ТоваРИСТВl за 2016 piK. Прийияття рiшення про виплату дивiДCfщiв
та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
9. Прийняття рiшення про змiну типу акцiонерного Товаристеа - з публiчного на приватне.
10. Прийияття рiшення про змiну Н8Ймеиування Товариства.
1 1. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його НОВОIредакцil. Обрання особи, якiй
надаватимуться повноваження з пiдписання ново'" редакцil Статуту та забезпечення його peccтpaцii·.
12. Прийняття рiшення про попередНЕ: схвалення значних правочинiв, щодо вчинення яких (; зацiкавлеHiCTb,та правочинiв, BapтicTЬ яких перевищус 25, але менше 50 вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними
oCTaНllboi"рiЧlюi"звiтностi Товариства 11аперk)Д з дати прийняrrя рiшення i до проведення чергових
загальних зборiв.
13. Прийняття рiшення про дострокове припииення повноважень членiв Наглядово'" ради.
14. Про визначення кiлькiсного складу НаГЛЯДОВОI
ради.
15. Обрання членiв НаГЛЯДОВОI
ради, затверджеиня умов цивiльно-правових договорiн, трудових договоpiB (KoHтpaKTiB),ЩОукладатимуться з ними, истановлення розмiру"'х винагороди, обранн. особи, яка
уповноважуcrься на пiдписання договорi" (KOHтpaKTiB)з членами НагЛЯДОВОIради.

Голосування з ycix питань порядку денного проводиться з використанням
Одна голосуюча акцiя иада€ акцiонеру ОДИН голос
вання на Зборах, KpiMкумулятивного голосуВання.

ДЛЯ

бюлетенiв для голосування.

вирiшення кожного з питань, винесених на голосу-

Рiшення з ycix питанъ порядку денного, приймапъся простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися ДЛЯ участi у загальних зборах та ( власниками голосуючих з ЦЬОГО питания акцiй, KpiM питания 15 порядку денного, голосування з якаго приймаcrься бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалнся для участi узагальних зборах та е власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiЙ.
Рiшення з питания 1] порядку денного приймаеться шляхом кумулятивного roлосування власникiв голосуючих простих iменних акцiЙ.
Розгляд першого питания порядку денного: "Обрання лiчильноlкомiсii'''.

Слухали: Кутепову B.I, яка запропонувала обрати на TepMiH до завершення цих загальних зборiв, лiчильну комiсiю, яка була запропонована рiшенням Наглядово;' ради вiд 03.07.2017 р. У склади трьох осiб:
Мирна К.В.- голова KOMicil.
Касян О.М - член KOMicil.
Шеховцова Л.М. - член KOMicii'
Проект рiшення, винесений на голосування:
Обрати лiчильну комiсiю У такому складi:

Голова лiчильноi' KOMicii'- Мирна К.В., члени лiЧНЛЬНОlKOMicil Касян О.М., Шеховцова Л.М.
На запропоновану пропозицiю акцiонери голосували бюлетенем N2 1.
Пiдсумки голосуваиия:
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв.
"ЗА" - 32926 голосiв, ЩОстановить 100,0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися

для участi
у загальних зборах та (: власниками голосуючих з ЦЬОГО питания акцiЙ.
"ПРОТИ" - О roлосiв, ЩО становить О % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якj заресструвалися для участi у
загальних зборах та € власниками голосуючих з цього питания акцiй.
НУТРИМАВСЯ" - О голосiв, ЩО становить О % вiд кjлькостi голосiв aКoЦiOHepiB,якi заресструвалися для учас~
Ti у загальних зборах та € власниками roлосуючих з ЦЬОroпитания акцiЙ.
Прийиятс рiшеиия:
Обрати лiчильну комiсiю у склади трьох осiб:
Голова лiчильноj' KOMicii'- Мирна к.В., член лiчиЛЫlOj'KOMicii'Касян О.М Шеховцова Л.М. ~
Розгляд другого питаиня

порядку дениого: Обраиня голови та секретаря чергових загальиих

зборiв

зкцiОIlСрiв.

Слухали: Кутепову B.I, яка доповiла, що на niдCTaБi рiшення Наглядовоi' ради вiд 03.07.2017 р. пропонуеться обрати Головою зборiв - Свинаренко Л.М., секретарем зборiв - Кутепову О.В.
Проект рiшення, вин есений на голосування:
Обрати Головою зборiв - Свинаренко Л.М., секретарем зборiв - Кутепову О.В.
На залропоновану пропозицiю акцiонери голосували бюлетенем N2 2.
Пiдсумки голосування:
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв
За бюлетенями, виз нан ими недiйсними - О roлосiв.
"ЗА" - 32926 голосiв, ЩОстановить 100,0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi
узагальних зборах та € власниками roлосуючих з цього питания акцiЙ.
"ПРОТИ" - О roлосiв, що становить О % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареЕСТРУВanисядля участi у
загальних зборах та € власниками голосуючих з цього питания акцiЙ.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, ЩО становить О % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися для учасTi у загальних зборах та € власниками roлосуючих з цьоro питания акцiй.
Прийияте рiшення:
Обрати Головою зборiв - Свинаренко л.М., секретарем зборiв - Кутепову О.В
Розгляд третього

питаиня

порядку деииого: Затвердження

порядку проведеиия

Зборiв.

Слухали: Кутепову 8.1., яка запропонувала затвердити наступний порядок проведення зборiв: Надати для
доповiдi по питанням порядку денного - до 1О хвилин, на запитання та вiдповiдi - до 5 хвилин. На пiдрахунок

COJlOCiBщодо кожного З питань, включених до проеК1'У порядку денного вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування оФормлюються протоколом лiчильноi' KOMici'i.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування
(KpiM кумулятивного голосування) мiстить варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи «ЗЮ), «про-

тю}, «утримався»). Пiсля розгляду питання та винесення Головою зборiв цьоro питания иа голосування, акцiонер вiдмiча€ у бюлетенi свiй BapiaHT голосування.
Голосування на зборах лроводнться за IJРИНЦИЛОМ:
одна голосуюча акцiя Haдa€ акцiонеру один голос для
вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, KpiMпроведення кумулятивного голосуванНЯ.

Обрання лерсонального складу Наглядово! ради здiйсню€ться iз застосуванням кумулятивного голосуванНЯ,з використання бюлетенiв i обраними вважаються Ti кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акЦiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.
Пiд час проведення кумулятивного голосування загальна кiлъкiстъ голосiв акцiонера ПОМНОЖУЕТЬСЯ
на KiIiI,KicTbчленiв органу Товариства, що обнраються. Акцiонер Ma€ лраво вiддати Bci лiдрахованi таким чином голоси за ОДНОГОкандидата або розподiлити Ух мiж кiл.ькома кандидатами. При КУМУЛЯТИВНОМУ
голосуваннi за
кожного 3 кандидатiв можна вiддати тiльки цiлу кiлькkтъ голосiв.
Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер зобов'язанийздати
лiчильнiй KOMici'i
свiй бюлетень ДЛЯголосування. Лiчильна комiсiя збирае бюлетенi, пiдраховуе голоси та оголошуе результати
голосування.
Бюлетенъ для голосування визнаcrься недiйсним у разi, якщо;
- BiHвiдрiзня€ться вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому вiдсутнiй лiдлис акцiонера (лредставника акцiонера);
- BiHскладаcrься з кiлькох аркушiв, якi не npoHYMepoBaнi;
- акцiонер (лредставник акцiонера) не лозначив у бюлетенi жодного або лозначив бiльше одного BapiaHTa
голосування щодо одного лроекту рiшення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визна€ться недiйсним у разi, якщо акцiонер (лредставник
акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiстъ голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням.
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
Проект рiшення, ВИllесений на голосування:
Надати для доповiдi ло литанням лорядку денного - дО [О хвилин, на залитання та вiдповiдi - до 5 хвилин.
На лiдрахунок голосiв ЩОljОкожного злитань, включених до проекту лорядку денного вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування оФормлюються протоколом лiчильноi" KOMicJJ·.
Голосування на зборах злитань лорядку денного про водиться бюлетенями. Бюлетень для голосування
(KpiM кумулятивного голосування) мiстить варiанти голосування за кожний лроект рiшення (налиси «за», «лротю>, «утримався»). Шсля розгляду литання та винесення Головою зборiв цього литання на голосування, акцiонер вiдмiчае у бюлетенi свiй BapiaHTголосування.
Голосування на зборах про водиться за принципом: одна roлосуюча акцiя нздае акцiонеру один голос ДЛЯ
вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, KpiMпроведення кумулятивного голосування.

•

Обрання персонального складу НаглядовоУ ради :щiйснюетъся iз застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенiв i обраними вважаються rj кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.
Пiд час проведення кумулятивного голосування :шгальна кiлькiсть голосiв акцiонера ПОМНОЖУЕТЬСЯ
на Kiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються. AKl..I,ioHepмаЕ право вiддати вс] пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити Ух мiж кiлькома кандидатами. При кумулятивному голосуваннi за
кожного -3 кандидатiв можна вiддати тiльки цiлу кjлькicть голосiв.
Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер зобов'язаний здати лiчильнiй KOMicii
свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiciя збирае бюлетенi, лiдрахову€ голоси та оголошу€ результати
голосування.
Бюлетенъ для голосування визнаеться недiйсним у разi, ЯКЩО;
- RiHвiдрiзняcrься вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому вiдсутнiй лiдпис акцiонера (лредставНlIка акцiонера);
- BiHскладаеться з кiлькох аркушiв, якi не npOHYMepOBaHi;
- акцiонер (представник акцiонера) не лозначив у бюлетенi жодного або лозначив бiльше одного BapiaHTa
голосування щодо одного лроекту рiшення.
Бюлетень для кумулятивного голосуванНЯ також визнаеться недiйсним у разi, якщо акцiонер (представник
акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлъкiстъ голос:1в, нiж йому належить за таким голосуванням.
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
За запропонований проект акцiонери голосували 6юлетенем .NQ3.
Пiдсумки голосуваиия:
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв.
"ЗА" - 32926 голосiв, що становить 100,0 % вiд Ki.lbKOCTiголосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися для участi
узагальних зборах та е власниками ГОJ10СУЮЧИХ
з цьоro питання акцiЙ.
"проти" - О голосiв, що становить О О/О вiд кiлькостi roлосjв акцiонерiв, якi зарееструвалися ДЛЯучастi у
загальних зборах та е власниками голосуючих з цього питання акцiй.

"УТРИМАвся
о голосiв, що становить О% Biд кiлькос'ri roлосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для учасTi у загальиих зборах та саласниками roЛОСУЮУИХ
з цьоro питания акцiЙ.
tl

-

Прийняте рiшеНIIЯ:
Надати для доповiдi по питанням порядку денного - до 10 хвuлин, на запитання та вiдповiдi - до 5 хвилин. На пiдрахунок голосiв щодо кожного з nwпaHЬ, включенux до проекту порядку деююго вiдвестu 5 хвuлин,
Пiдсумкu голосування оформлюються протоколом лiЧWlыюi KOMicii'.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводuться бюлетенями. БюлетеllЬ для голосуваНllЯ
(Kpiм кумулятивного
голосування) Micтuтb eapiauтu голосування за кожнuu проект рiшею-iЯ (написи «за»,
«проти)), «утрuмався»). Пiсля розгляду питання та вuнесення Головою зборiв цього питання на голоеування,
акцiонер вiдмiчас у бюлете1li свiй Bapiauт голосування.
Голосування 110зборах проводиться за принципом: адна голосуюча акцiя надое акцiО1lеру адИ1l голос для
вирiшеНllЯ кожного з пuтaHЪ, винесених на голосуваНЮl на з60Рах, крЕм проведення КУМУJ?lтuвного голосування.
Обрання пеРСОllШlыюго складу llаглядовоi' ради здiйенюеться iз застосуваНllЯМ кумулятив1l0го голосуваllllЯ, з вuкорuстання бюлетенiв i обранuми вва:жаюты:я mi кандидат и, якi llабршlU llайбiльшу кiлькiсть голосiв
акцiонерiв порiв1lЯНОз iншuми кандидатами.
Пiд чае проведення кумулятивного голосування загQлыla кiлькiсть голоеiв акцiОllера помножуеться на Kiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються. А кцiОllер мае право вiддати ве; пiдрахованi таким чином
голоси за од1l0го кандидата обо розподiлити ix мiж к;лькома кандидатами. При кумулятив1l0МУ голосува1l1li за
кожного з ка1lдидатiв МОЖНQвiддати тiльки цту кiлькiсть голосiв.
ПiСJlЯзакillчеН1lЯ голосуваllllЯ з пuтання порядку денного акцiонер зобов 'язаний здати лiЧWlьнiй KO.M.iciiсвiй
6юлетl1llЬ для голосуваН1lЯ. ЛiЧШlьна комiсiя збирае бюлетенi, пiдраховуе голоси та оголошус результати голосуваН1lЯ.
Бюлетень для голосування вuзнаеться недiйснuм у разi, ЯКЩО:
- eiH вiдрiзняеться вiд офiцiйно вuготовленого Товариством зразка;
- lШ "ьому вiдсутнiй пiдпис aIЩioHepa (представника акцiонера);
- eiH складаеться з кiлькох аркушiв, якi не пpOHYMepoeaHi;
- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жадного обо позначив бiльше одного BapiaHma
голосуваllllЯ щодо одного проекту рiшення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також вuзнаеться недiuсним у разi, ЯКЩО акцiонер (представник' акцiонера) зазначuв у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому НWlежить за таким голосуваннJU..1.
Бюлетенi для голосування, вuзнанi недiйенuмu не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.

Розгляд четвертого питання порядку денного: Звiт Наглядовоi' ради Товариства за 2016 р. та прийнятrя рiшення за наслiдками роз•...
ляду звiту.
Слухали: Голову Наглядово'" ради Горяева BiKTopa Васильовича, який доповiв про дiяльнiСТЬ Наглядово'"
ради ПАТ "ДЕМЗ" за 2016 р., про прийнятi рiшення та розглянутi питання, вказав на досягнення i недолiки в
дiяльностi та причини з ними пов'язанi (текст додаеться).
Проект рiшення, винесений на •...
олосування:
Затвердити Звiт НагЛЯДОВОlради Товариства за 2016 р.
Голова зборiв вносить пропозицiю затвердити звiт Наглядово'" ради Товариства за 2016 piK.
За запропонований проект акцiонери roлосували бюлетенем N~ 4,
ПiдСУМКИголосування:
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв.
"ЗА" - 32926 голосiв, що становить 100,0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi
узагальних зборах та е власниками ГОЛОСУЮ~lИх
3 цього питания акцiЙ.
"ПРОТИ" - О голосiв, що становить О % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi у
загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питания акцiЙ.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить О % Biд кiлькостi голосiв aкцioHepiB, якi зарееструвалися для учасTi у загальних зборах та саласниками roлосуючих з цьоro питания акцiЙ.
Прийнятс
Затвердитu

рiшсння:
звiт Наглядовоi·радu

Товариства

за 2016 pit<.

Розгляд п'ятого питання порядку денного: 3BiT Днректора Товариства за 2016 р. та прнйняття piшення за lIаСJliдками розгляду звiту.
СJlухалн: Директора Товариства Винокурова Володимира Петровича, який доповiв про дiяльнiсть виконавчого органу ПАТ t!ДЕмзt! за 2016 piK, вказав на досягнення i недолiки в дiяльностi, причини з ними пов'язанi,
проаналiзував дiяльнiсть виконавчого органу ПА Т "ДЕМЗ" У 2016 роц; (текст додаеться).
Проект рiшення, винесений на голосування:
Затвердити звiт НагЛЯДОВОlради Товариства за 2016 piK.
Голова зборiв пропонуе затвердити звiт Директора Товариства за 2016 piK.
За запропоновану пропозицiю голосували бюлетенем х. 5.

Пiдсумк:и голосування:
Не брали участь у голосуваннi - О roлос;в.

За бюлетенями, визнаними недiйсними ., О голосiв.
"ЗА" - 32926 голосiв, ЩОстановить 100,0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для участi
у загальпих зборах та €:власниками голосуючих 3 цього питания акцiЙ.
"ПРОТИ" - О голосiв, що становить О % вiд кiлькосп голосiв акцiонерiв, якi заре€:струвалися для участi у

загальних зборах та € власниками голосуючих з цього питання акцiй.
"УТРИМА ВСЯ" - О roлосiв, ЩОстановить О % вiд кiлькостi roлосiв акцiонерiв, якi заресструвалися
Ti у загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питания акцiй.
Прийняте рiшення:
Затвердuтu звiтДuректора

для учас-

Товариства за 2016 piK.

РОЗГJIЯД шостого питаиия порядку деииого: "Звiт Ревiзiйиоi l<oMicii Товариства
за 2016 р, та "рийрiшеllllЯ за наслiдк:ами розгляду звiту".
Слухали: Голову ревiзiЙНОI KOMici1Свииаренко Л.М., яка доповiла про результати перевiрки фiнансово господаРСЬКОI дiяльностi ПАТ "ДЕМЗ" за 2016 piK, дослiдила дiяльнiсть Товариства за 2016 piK за наступними
показниками: дохiд, ПДВ, витрати, чистий фiнансовий результат. Доповiдач ознайомила присутнiх з показни-

"япя

ками балансу, рiчного звiту про фiнансовий стан товариства. На OCHOBiвласного аналiзу Ревiзiйна комiciя вважа€:, що фiнансовi показники Товариства за 2016 piK ( достовiрними та реальними, а звiтнiстъ вiдповiда€ вимогам чинного законодавства (текст зв;"у додаcrься).
Проект рiшення, винесений на голосування:
Затвердити звiт РевiзiЙНОI KOMiciiТовариства за 2016 р;к
Голова зборiв пропонус затвердити звiт РевiЗ;ЙНОIKOMicilПА Т "ДЕМЗ" за 20 16 piK.
За запропоновану пропозицiю голосували бюлетенем Х26.
ПiдСУМI<ИГОJlосуваиия:
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв.

За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв.
"ЗА" - 32926 roлосiв, ЩОстановить

100,0 % вiд кiпькостi голосiв акцiонерiв,

якi зарееструвалися

для участi

у загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питания акцiй.
"проти О голосiв, ЩО становить О % вiд кiлькостi голосiв акцiоиерiв, якi заресструвалися для участi у
tl

-

загалышх зборах та
"УТРИМАВСЯ"

с власниками голосуючих з цього питання акцiй.

- О голосiв, ЩОстановить О % вiд к;лькостi голосiв акц;онерiв, як; заресструвалися
Ti у загальних зборах та € власниками голосуючих з цього питання акцiЙ.

для учас-

Прийняте рiшення:
Затвердuтu звiт Ревiзiйно;' KOMicu'Товариства за 20 J 6 piK.
РОЗГJlЯД сьомого питаиия порядку деииого: "Затверджеиия
рiчиого звiту Товариства
за 2916 pil<".
Слухали: Директора ПА Т "ДЕМЗ" Винокурова ВЛ., який допов;в про OCHOBHiпоказники балансу i фiнансового звiту Товариства за 2016 piK, дав коротку характеристику показникiв та вiдмiтив за рахунок яких чин ни-

KiBбув зрiст чи спад окремих показникiв.
Проект рiшення, винесений на голосування:
Затвердити рiчннй зв;т Товариства за 2016 р;к.
Голова зборiв вносить пропозицiю "Затвердити рiчний звiт ПАТ "ДЕМЗ" за 2016 piK".
За запропонований проект рiшення голосували бlOлетенем Х2 7.
ПiДСУМI<Иголосуваиия:

Не брали участь у голосуваннi - О голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - Оголосiв.
'IЗА" - 32926 голосiв, що становить 100,0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися для участi
у загШlЬНИХзборах та €:власниками голосуючих з цього питания акцiй.
"ПРОТИ" - О голосiв, ЩО становить О % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвапися для участi у
загальних зборах та €:власниками голосуючих з цього питання акцiЙ.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, ЩОстановить О % вiд кiлькостi roлосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для учасTi у загальних зборах та с власниками roлосуючих з цього питання акцiЙ.
Прийня1'С рiшення:
Затвердuтu рiЧIIUЙ звiт ТоваРllства за 2016 piK.
Розгляд ВОСЬМОГОпитаиия порядку деииого: "'Iатверджеиия
ПОРЯДI<Урозподiлу приБУТI<У та ПОI<РИТтя зБИТl<iв Товариства
за 2016 pil<."
СJ'ухаJIИ: Директора ПА Т "ДЕМЗ" Вшюкурова вл., який доповiв, що Товариство за результатами д;яльHOCTiу 2016 роцi мало прибуток у розмiрi 1569 тис. грн .., але у зв'язку З виробничою необхiдн;стю прибуток,
який отриманий в 2016 роцi, направити на розвиток матерiально-теХН;ЧНОI бази Товариства. Тому запропонував дивiденди акцiонерам не нараховувати та не виплачувати за пiдсумкамн роботи в 2016 роцi.

Проект рiшення, винесений на голосування:
Затвердити рiчний прибуток Товариства у розмiрi 1569 тис. грн. Дивiденди за пiдсумками роботи у 2016
роцi не нараховувати та не сплачувати. Отр,иманий прибуток спрямувати на розвиток виробництва, а саме придбання обладнання.
За запропонований проект рiшення голосували бюлетенем N. 8.
Пiдсумки голосування:
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв.
"ЗА" - 32926 голосiв, що становить 100,0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися для участi
у загальних зборах та € власниками голосуючих з цього питання акцiй.
"ПРОТИ
О roлосiв, що становить О % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися для участi у
загальних зборах та € власниками голосуючих з цього питания акцiЙ.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить О % Biд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися ДЛЯ учасTi у загальних зборах та € власниками голосуючих з цього питания акцiй.
Il

-

Прийняте рiшення:
Затвердити рiчний прибуток Товариства у ро.змiрi 1569 тис. грн. Дивiденди .за пiдсумкими роботи у
2016 poui не нараховувати та lIe сплачувати. Отриманий прибуток спРЯJНуватина ро.звиток виробництва, а симе - придбштя обладнання.
Розгляд

дев'ятого

пнтання

порядку

денного:

"Прнйняпя

рiшення

про змiну тнпу акцiонерного

1'0-

вариства - з публiЧIIОГОlta приватне" .
Слухалн: Винокурова В'п., який доповiв, що дiюче законодавство висува€ до публiчних акцiонерних товариств певн] вимоги, як] повиннi буги виконанi. Нажалl. в силу рiзних причин ПА Т "ДЕМЗ" не може виконати цi
вимоги, тому необxiдно у вiдповiдностi до дiючого законодавства змiнити тип акцiоиериого товариства з публiчного на приватне.

Проект рiшення, винесени:й на f'олосування:
Г!рийняти рiwення про змiну типу акцiонерного Товариства - з публiчного на приватне.
За запропонований проект рiwення голосувми бюлетенем N.9.
Пiдсумкн голосування:
Не брали участь у roлосуваннi - О roлосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсиими - О roлосiв.
"ЗА" - 32926 голосiв, що становить 100,0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися для участi
у загальних зборах та € власниками голосуючих з цього питання акцiй.
"ПРОТИ" - О голосiв, ЩО становить О % вiд кiльк.остi голосiв акцjонерiв, якi заре€струвалися для участi у
загальних зборах та € власниками голосуючих з цьоro питания акцiЙ.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить О % вiд кiлькостl голосiв акцiонерiв, якi зареЕ:СТРУВалисядля учасTi у загальних зборах та € власникам:и голосуючих з цього питання акцiЙ.
Прнйнятс

рiшення:

Прий"яти рiше""я про змiну типу aKuioHepHolo Товариства - з публiчного на приват"е.
РОЗГЛЯД
десятого питання порядку денного: IIПрнйнятrя рiшення про змillУ lIайменування Товариства".
Слухалн: Винокурова ВЛ., який доповiв, що у ЗII'язку З прийняттям рiwення щодо змiни типу Товариства
з публiчного на приватне, необхiдно внести вiдловjднi змiни i в назву Товариства.

Проект рiшення, винесеllИЙ на f'олосуnання:
Прийнятп\ рiшсн:н:я про змiну найменування Товари.Сl:ва.
За запроnоновану пропозицiю голосувми бюлетенем N. 10.
"iд.YMKH голосування:
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв.
"ЗА" - 32926 голосiв, що становить 100,0 % вiд кi:тъкост; голосiв акцiонерiв, якi зарееструвмися
для участi
узагальних зборах та е власниками голосуючих з цьоro питания акцiЙ.
"ПРОТИ" - О голосiв, що становить О % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися для участi у
загальних зборах та € власниками голосуючих з цього питания акцiЙ.
!fУТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить О % BiA кiлькостi голосiв aкцioHepiB, якi заре€струвалися для учасTi у загмьних зборах та е власниками голосуючих з цъого питания акцiЙ.
Прнйняте

рiшення:

Прийннти рiше"нн про з.мiну HaймeHyвaHНRТовариства.
РОЗГJlЯДодннадцятого

твсрдження його

HOBOi"

питання

порядку

денноrо:

"Внесення

змiн до Статуту

редакцi'l. ОбраllНЯ особи, якiй надаватимyrься

редакцii" Ста'ГУГУ та забезпечення

його рс€страцiГ'.

Товарнства

шляхом

за-

повноважеllНЯ з пiдписання HOBoi'

Слухали: Винокурова ВЛ., який доповiв присутнiм, що У зв'язку з прийнятими рiшеннями щодо змiни типу aКl1ioHepHoro Товариства - з публiчного на приватне та про змiну найменування Товариства необхiдио внести вiдловiднi змiни ДО Статуту Товариства шляхом викладення йога у новiй редакцН"i запропонував затвердити
Статут Товариства у новiй редакцii' та доручити Директору Товариства Винокурову ВЛ., пiдписати вiд iMeHi
Товариства нову редакцiю Статуту та забезпечити його ре€страцiю вiдповiдно до дiючого законодавства.
Проект рiшення, вин есений на голосування:
Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його ноао! редакцi!. Доручити Директору Товариства Винокурову ВЛ., пiдписати вiд iMeHiТовариства нову редакцiю Статуту та забезпечити його pe€cтpaцiю вiДповiщю до дiючого законодавства.
За запропоновану пропозицiю голосували бюлетенем NQ 11.
Пiдсумки кумулятивиого
голосування:
Не брали участь у голос.)'ваннi - О голосiв для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, виз нан ими недiйсними - О roлосiв для кумулятивного голосування.
"ЗА" - 32926 голосiв, ЩО станОВИТЬ 100,0 % вiд кiлькостi голосiв акцiоиерiв, якi заре€струвалися ДЛЯучастi
узагальних зборах та Е власниками голосуючих з цього питания акцiЙ.
"ПРОТИ" - О голосiв, що становить О % вiд кiлькостi голосiв акцiоиерiв, якi заре€струвanися ДЛЯ участi у
загальних зборах та (: власниками голосуючих з цьоro питания акцiЙ.
t1УТРИМАВСЯ" - О голосiв, ЩОстанОВИТЬО % вiд кiлькостi roлосiв aкцioHCpiB,якi заресструвалися для учасTi у заr'ЗJIЪНИХ
зборах та € власниками roлосуючих з цього питания акцiЙ.
Прийияте

рiшення:

Bllecтu змillи до Статуту Товариства шляхом затверджеlll/Я його "ово/' редаt<цil Доручити Директору Товариства ВиНОl<JlровуВ.П., пiдписати вiд iмeHi Товариства "ову редаt<цiю Статуту та забезпечити його реЕсmрацiНJ вМnовМно до дiНJчого законодавсmва..
Розгляд дванадцятого
питания порядку денного: "Прийняпя
рiшення про попередн(: схвалення
значннх правочннiв, щодо вчннення яких (: зацiкавленiсть, та правочинiв, BapTiCТb яких перевищус 25,
але менте 50 BiдcOTKiBBapTocтi активiв за даннми 'ocTaHHboi'рiЧНОlзвiтностi Товариства на перiод з дат"
прийняпя рiшення i до проведення чергових загальних зборiв".
СJlухали: Кутепову B.I, яка повiдомила лрисутнiх, що для бiльш оперативного керування Товариством

необхiДIIО надати попередню згоду Наглядовiй paдi на узгодження значних правочинiв, що перевищують 25
вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними останньо! рiчно! фiнаНСОВОIзвiтностi Товариства на перiод з дати прийняття рiшення загальними зборами до 30 квiтня 2018 року, якi аiд iMeHi ПРАТ "ДЕМЗ" буде вчиняти Директор
Товариства.
Проект рiшення, вин есений на голосуваиня:

Попередн€ схвалити значнi правочини, щодо вчинення яких € зацiкавленiсть, та правочинiв, BapTicThяких
персвищус 25, але менше 50 вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними останньоУрiчноУ звiтностi Товариства на nepiод з дати IIРИЙНЯТ1'Я
рiшення i ДО проведення черroви)( загальних зборiв. Дати згоду Наглядовiй рад; Товариства щодо розгляду кожного значного правочину окремо та прийняття за наслiдками розгляду рiшення щодо
вчинення такого правочину.
За запропонований проект рiшення голосуаали бюлетенем Х2 12.
Пiдсумки голосування:

Не брали участь у голосуваннi - О голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - О roлосiв.
"ЗА" - 32926 голосiв, що становить 100,0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для участi
узагальних зборах та € власниками голосуючtfх з цього ПИТЮ-:lНЯ
акцiЙ.
"ПРОТИ" - О roлосiв, що становить О % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у
загальних зборах та {;власниками голосуючих з цього питання акцiЙ.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить О % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися для учасTi узагальних зборах та с власниками голосуючих з цього питания акцiЙ.
Прийняте

рiшення:

ПопередllС схвШluти значнi правочинu, щодо вч.иuеuuя ЯКUXс зацiкавленiсть, та правочuнiв, вартiсть
якuх перевищvс 25, але меuше 50 вiдсоткiв вартост; акmuвiв за дaHuми остаНllьо;'рiЧIlО;' звimносmi Товариства на перiод з дати приЙllяття рiшеllllЯ i до проведення чергових загальних зборiв. Дати згоду Нагля-

довiй радi Товариства щодо розгляду t<ОЖ1l0гоЗllа.1l0го правочину окремо та приЙllяття за lIаCJ,iдt<1L01U
розгляду рiшення щодо вчиllеllllЯ такого правочиllУ.
Розгляд тринадцятого питания порядку денного: "Прийня1ТЯ рiшення про дострокове припинення повноваженъ членiв Наглядовоi" ради".
Слухали: Винокурова В.П., ЯКИЙдоповiв присутнiм, що У звtязку зi змiнами типу Товариства та ВИМОгами

дiючого законодавства щодо тepMiHYперебування на nocaдi члена Наглядово'i ради необхiдно обрати новий склад
Наглядово! ради, для чоro потрiбно дострокове припин"ння повноважень членiв Наглядово'; ради та зanропонував
достроково припинити повноваження членiв Наглядовоi· ради Товариства.
Проект рiшення, вин есений на голосування:

Достроково припинити повноважень чпенiв Нагпядовоi' ради.
За запропонований проект рiшення гопосувanи бюпетенем N. 13.
ПiДСУМКИголосувания:
Не брanи участь у гопосуванн; - О ronociB.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - О roлосiв.
"ЗА" - 32926 ronociB, що становить 100,0 % вiд кinькост; ronociB акцiонерiв, якi зарееструвanися доя участi
у заГ3J1ЬНИХзборах та е власниками голосуючих з цього питания акцiЙ.
!!ПРОТИ" - О голосiв, ЩО становить О % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися ДЛЯучастi у

загальних зборах та € власниками голосуючих з ЦЬОro питання акцiЙ.
"УТРИМА ВСЯ" - О голосiв. що становить О % вiд кiлькостi голосiв акцiоиерiв, якi зарееструвалися ДЛЯучасTi у загanьних зборах та е вnасниками roлосуючих з цього питання акцiЙ.
Прийняте рiшсння:
Достроково припи1lити

пов1l0важ:еllЬ члеuiв Наглядовоj·ради.

чоmрнадцятого
питания порядку денного: "Про низначения к:iльк:iсного складу Наглядовоi' ради".
Слухали: Винокурова ВЛ., який виступив З ПрО110зиЦiею щодо KinbKicHoro складу Нагпядовоi' ради Товариства та запропонував обрати Наглядову раду Товариства у KinbKocTi 3 (трьох) члеиiв.
Проект рiшення, ВИН есений Н3 голосування:
Визначити склад Наглядово', ради у KinbKocTi 3 (трьох) чпенiв
За зanропонований
проект рiшення гопосувanи бюпетенем N. 14.
ПiдсумК'и голосування:
Не брanи участь у гопосуванн; - О ronociB.
За бlOлетенями, визнаними недiйсними - О голосiБ.
"ЗА" - 32926 гonociB, що становить 100,0 % вiд кiлькостi ronociB акцiонерiв, якi зарееструвanися доя участi
у .загаJlЬНИХзборах та € власниками голосуючих з цього питания акцiЙ.
"ПРОТИ" - О roлосiв, що становить О % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися для участi у
РОЗГЛЯД

загальних зборах та € власниками голосуючих з ЦЬОГОпитання акцiй.
"УТРИМАВСЯ"

- О голосiв, що становить О % Biд кiлькостi ronociB акцiонерiв, якi зарееструвanися

доя учас-

Ti у загальних зборах та € .власниками roлосуючих з цьоro питания акцiй.
Прийняте рiшення:
ВUЗllачити СI</luдНаглядовоj'рuди у киькостi

3 (трьох) члеuiв

Розгляд п'ятнадцятого питання порядку денного: "Обрания членiв Наглядово"" ради, затвердження
умов цивiльно-правових
договорiв, трудових договорiв (контрактiв),
шо укладатимуться
з ними, встаНОВJlення розмiру ,Х винагороди,
обрання особи, ЯJ<а уповноважуcrься
на пiдписання
договорiв (контраKTiB)з членами Наглядовоi радиtl•
Слухали: Гопову Кутепову B.l., яка ознайомипа присутнiх з кандидатами до складу наглядощ,i' ради: Горяев BiKTOPВасильович - акцiонер, Щербак AHToHiHa 1BaHiBHa - aкuioHep, Романченко Сергiй Васильович акцiонер та запропонувanа проroпосувати за обрання чпенiв нагпядовоi' ради Товариства.
Для затвердження умов цивinьно-правових доroворiв, трудових доroворiв (KOHтpaктiB), що укладатимуться з
ними, встановnення розмiру i'x винaroроди, на пiдписання доroворiв (KoHтpaктiB) з членами Наглядовоi' ради пропо"уеться кандидатура Директора ПРА Т "ДЕМЗ" Винокурова Воподимира Петровича.

Проект рiшення, винесений на rолосування:
Затвердити умови цивiпьно-правових договорiв, трудових договорiв (KoHTpaкTiB), що укладатимуться
ними, встаliовлення розмiру Ухвинаroроди. Доручити Директору Товариства пiдписати договори (контракти)

з
з

членами НагЛЯДОВОlради.
За запропонований проект рiшення голосувanи бюпетенем N. 15.
Пiдсумкн голосувания:
Не брanи участь у гопосуванн; - О roлосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв.
"ЗА" - 32926 roлосiв, що становить 100,0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, як] заре€струвалися

для участi
у загальиих зборах та € власниками голосуючих з цього питання акцiЙ.
"ПРОТИ" - О голосiв, що становить О % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися ДЛЯучастi у
загальних зборах та € власниками голосуючих з цього питания акцiЙ.
"УТРИМАВСЯ" - О ronociB, що становить О % Biд кiлькостi rOJlOCiBакцiонерiв, якi зарееструвanися доя участi у загальних зборах та € аласниками roлосуючих з цьоro питания акцiЙ.
Прийняте рiшеllНЯ:
Затвердити умови цивИЬ1l0-правових договорiв, трудових договорiв («ollmpu<<miR), що УI</luдатuмутьСИ з IIUМU, встаllовлеlll/Я розмiру lx виllfJZороди. Доручити Директору Товариства пiдписuти договори (КОI/тра«ти) з члеl/uми Наглядовоj·ради.

Jз заключним словом ВИС1)'пила Голова зборiв Свинаренко Л.М., яка повiдомила, що порядок денни;; загальних зборiв aкuioHepiB вичерпано та подякувала YCiMaкцioHepaм та BciM, кого було залучено до пiдготовки та
проведення зборiв за плiдну працю.
Зауважень до ведения зборiв не нвдходило. Голова зборiвf'ГОЛОСИЛа, що вс; питания порядку денного розглянутi, загальнi збори aкцjоиерiв вважаюThCЯ закритими.
I

Голова зборiв

Л.М. Свинарен ко

Секретар зборiв

О.В. Кутепова

