Додаток до протоколу ,N'!!112017 загальиих зборiв
ПУБЛIЧНОГО

AКЦIOНEPHOГO

ТОВАРИСТВА

"ДОСЛIДНИЙ

ЕЛЕКТРОМОНТ

АЖНИЙ ЗАВОД"

XapKiBcbKaобласть,
3мiУвський район,
смт. Слобожанське

IJ серпня2017р.

проведено ресстрацiю акцiонерiв, якi прийняли участь у загальних зборах
Данi про акцiонерiв:
Всього акцiонерiв - 787 фiзичних осiб та одна юридична особа, що складас 100% голосiв.
Данi про акцiонерiв, якi мають право на голосування на З:lГальних зборах:
Всього акцiонерiв, якi е власниками голосуючих акцiй - 2 фiзичнi особи з загальною кiлькiстю голосуючих акцiй 32926 шт., що складае 100 % голосуючих акцiй Товариства
Присутнi:
П.I.Б.

N!!

Документ, що посвiдчус особу

з/п
1
2

BiдcoТOK
roлосуючих
акцiй

Винокуров Володимир
Петрович

паспорт серiя МВ N!! 528263 виданий Бiлопiльським РСУДМС Украi"ни в Сумськiй областi
03.06.2013 р.

96,504

Кутепова Валентина 'ва-

паспорт серiя мм N!! 219020 виданий 3мi'iвським РВ
УМВС Укра"iни в Харкiвськiй областi 24.05.1999 р.

3,496

HiBHa

Пiдпис

100,00
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ПОРЯДI:>К денний
Обрання лiчильно! KOMici!.
Обрання голови '(а секретаря загальних зборi в акцiонерiв.
Затвердження порядку проведення Зборiв.
Звiт Наглядово! ради Товариства за 20] 6 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Звiт Директора Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Звiт Ревiзiйно! KOMici!Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Затвердження рiчного звiту Товариства за 20 16 р.
Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2016 piK. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв
та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
Прийняття рiшення про змiну типу акцiонернrого Товариства - з публiчного на приватне.
Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства.
Внесення змiн до Статут)' Товариства шляхом затвердження його новоТ редакцil. Обрання, особи, якiй
надаватимуться повноваження з пiдписання ново! редакцi! Статуту та забезпечення його реестрацi!.
Прийняття рiшення про попередне схвалення значних правочинiв, щодо вчинення яких е зацiкавлеHicTb, та правочинiв, BapTicTb яких перевищуе 25, але менше 50 вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними
останньо! рiчно! звiтностi Товариства на перiод з дати прийняття рiшення i до проведення чергових
загальних зборiв.
Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядово! ради.
Про визначення кiлькiсного складу Наглядово! ради.
Обрання членiв Наглядово! ради, затверджеН::IЯ умов цивiльно-правових
договорiв, трудов их договоpiB (KoHтpaKTiB), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру!х винагороди, обрання особи, яка
уповноважупься
на пiдписання договорiв (Kc!HтpaкTiB)з членами Наглядово! ради.

Кворум на установчих зборах Товариства вiд 11.08.2017 р. становить 100,00 %. Отже збори повноважнi приймати будь-якi рiшення щодо порядку денного.
По yciм питанням порядку денного загальних зборiв акцiонери проголосували 100 % голосiв, що присутнi на
загальних зборах та прийняли наступнi рiшення:
1. Обрали лiчильну комiсiю.
2. Обрали голову та секретаря загальних зборiн акцiонерiв.
3. Затвердили порядок проведення Зборiв.
4. Затвердили Звiт Наглядово! ради Товариства за 20]6 р.
5. Затвердили Звiт Директора Товариства за 20]6 р.
6. Затвердили Звiт Ревiзiйно! KOMici!Товариства за 2016 р.
7. Затвердили рiчний звiт Товариства за 2016 р.
8. Затвердили розподiл прибутку Товариства за 2016 piK. Прийняли рiшення про виплату дивiдендiв та
затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
9. Прийняли рiшення про змiну типу акцiонерного Товариства - з публiчного на приватне.
] О. Прийняли рiшення про змiну найменування Товариства.

11.

12.

13.
14.
15.

Затвердили Статут Товариства у НОВОIредакцil, доручили Директору Товариства Винокурову ВЛ.
пiдписати вiд iMeHiТовариства нову редакцiю Статуту та забезпечити його реестрацiю вiдповiдно до
дiючого законодавства.
Прийняли рiшення про попередне схвалення значних правочинiв, щодо вчинення яких е зацiкавлеHiCTb,та правочинiв, BapTicTbяких перевищуе 25, але менше 50 вiдсоткiв BapтocTi активiв за даними
останньоУрiЧНОlзвiтностi Товариства на перiод з дати прийняття рiшення i до проведення чергових
загальних зборiв.
Прийняли рiшення про дострокове припинення повноважень членiв НагЛЯДОВОI
ради.
Визначили кiлькiсний склад НагЛЯДОВОI
ради.
Обрали членiв НаглядовоУради, затвердили умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(KoHтpaKTiB),що укладатимуться з ними, встановили розмiр lХ винагороди, обрали особу, яка уповноважуеться на пiдписання договорiв (KoHTpaKTiB)
з членами НаглядовоУради.

Голова зборiв

Л.М. Свинаренко

Секретар зборiв

О.В. Кутепова

