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                                                         ПРОТОКОЛ   №  22  

                              Чергових   загальних  зборів    акціонерів 

                ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА 

 «МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ» 

(код  за ЄДРПОУ: 00443074; місцезнаходження:  70500,  Запорізька  обл.,  Оріхівський  район,  м. Оріхів,    

     вул.  Пісочна,  5) 

м. Оріхів                                                                                21   квітня   2016  року 

       Початок    зборів       10,00 год. 

       Закінчення                  11,00  год. 

Найменування    Товариства:   ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ»   (надалі   Товариство). 

Місце проведення  Зборів:   70500,  Запорізька   область,  Оріхівський  район,  м. Оріхів,  вул.  Пісочна,  

будинок  5.  

У  відповідності  з   Статутом  товариства  та  Положенням   про  Наглядову  Раду  ПАТ  чергові  загальні  

збори   акціонерів  скликані  згідно  Протоколу  № 108    від  22   лютого   2016  року  Наглядової   ради   

ПАТ. 

Письмове   повідомлення    про проведення     загальних  зборів   та  його  порядок  денний  надіслано  

кожному  акціонеру  персонально  простим    листом  на   адресу   його   місцезнаходження (  місця  

проживання )  15  березня  2016 року,   які указані  в  реєстрі    акціонерів,   що   мають  право  на  участь  у  

загальних  зборах  акціонерів      22   квітня   2015   року. 

Повідомлення   про  проведення   чергових  Загальних  зборів,  опубліковано   в  щоденному   офіційному   

друкованому    виданні  Національної   комісії  з  цінних  паперів  та   фондового  ринку   «Відомості  

Національної комісії  з  цінних   паперів»  № 46 (2300)  від  10.03.2016  року. 

Дата  складання   реєстру  акціонерів,  які  мають  право  на  участь   у Загальних зборах    акціонерів   15   

квітня   2016  року,  згідно    розпорядження  депозитарній  установі      на   складання   реєстру    власників   

іменних  цінних   паперів  вих.  № 26   від   09  березня   2016   року,  отримано реєстр власників  іменних   

цінних  паперів  18.04.2016 р.  вих. № 105824 зв.  

Зареєстрований  Статутний  капітал  Товариства  на  дату  проведення  загальних  зборів    складає   

25663,50  грн.  Статутний  капітал  Товариства  поділено   на    102654  акцій  (прості   іменні)  номінальною  

вартістю  0,25   грн. (двадцять  п’ять   копійок)   кожна. 

Кількість  голосуючих  акцій,   прийнятих  до  обліку:   86281  штук.,   які  мають  право   на участь   у  

загальних    зборах. 

За   даними  реєстрації:  

Кількість   зареєстрованих учасників  Загальних  зборів (акціонерів  та  їх  представників) :    6  осіб,  та 

юридична  особа    ТОВ  «Сервіс МК», що  становить   -   87618  штук акцій. 

Із  них    укладених  договорів     про  обслуговування  рахунку  в  цінних  паперах   від  власного   імені  в 

депозитарній  установі  -     1     юридична  особа  ТОВ  «Сервіс МК»        -  86281     акція. 
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Загальна кількість голосів   акціонерів  -   власників   голосуючих  акцій Товариства,  які  зареєструвалися  

для  участі    у загальних  зборах:      86281    голосів,   що  складає   100   %  від  загальної  кількості  акцій,    

прийнятих   до  обліку. 

Загальна  кількість  голосів  акціонерів -  власників  які приймають  участь  у  голосуванні         голосів,   що  

складає      100   %  від   загальної  кількості   акцій,  прийнятих  до  обліку. 

Кворум   Загальних  Зборів     акціонерів      100      %. 

    П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й: 

1. Обрання  голови,  секретаря  та  лічильної  комісії  зборів,   затвердження  порядку  проведення   

загальних  зборів (регламенту  зборів). 

2. Розгляд  звіту  Директора  про  результати  фінансово-господарської  діяльності  Товариства    за  

2015  рік   та  його    затвердження. 

3. Визначення   основних  напрямків   діяльності  Товариства   у   2016  році. 

4. Розгляд   звіту   Наглядової   ради   за  2015   рік   та  його затвердження. 

5. Розгляд  звіту    та   висновків  Ревізійної  комісії  Товариства  за  2015    рік та  їх   затвердження. 

6. Затвердження    річного   звіту  та  балансу   Товариства  за  2015   рік. 

7. Затвердження   порядку     розподілу  (покриття)  збитку   Товариства   за  2015  рік. 

8. Розгляд  питання   про припинення  повноважень  членів   Ревізійної   комісії  Товариства. 

9. Переобрання   членів  Ревізійної   комісії   на   новий   строк. 

10. Переобрання    нового  складу   Наглядової   Ради  ПАТ   для    приведення   його   у   відповідність   

до   нових вимог  (до  складу   лише  входять   лише   фізичні  особи  акціонери,   або  їх  

представники). 

11. Розгляд  питання  про   внесення  змін  до  Статуту  Товариства  шляхом   викладення його  у новій  

редакції  та  про  затвердження  уповноваженої  особи  для  підписання  Статуту Товариства  від  

імені   загальних  зборів,   затвердження   уповноваженої  особи  для  надання   та  отримання  

документів   у  державного   реєстратора. 

12. Прийняття  рішення  про  попереднє     схвалення  значних   правочинів,  які    можуть   вчинятися  

товариством    протягом  не  більш   як     одного    року   з  дати   прийняття  такого  рішення.   

1.  По  першому   питанню  порядку  денного  слухали: 

Директора   Марича  С.Г.   про  необхідність    обрання  голови та секретаря  зборів,  лічильної  комісії. 

Марич  С.Г.,   запропонував  обрати  Головою  зборів  Сопуляка  Володимира      Васильовича,   секретарем  

зборів    Утєшеву  Ольгу Григорівну;  лічильну комісію   обрати  у  складі:    Голови    лічильної   комісії   

Гайдар   Любов     Іванівну;  Члени:  Черемисіна    Марія Василівна; Широконос  Марина   Іванівна. 

Голосували: 

«за» -   86281 голос,  що  становить   100%  від  зареєстрованих   на  Зборах.  

«проти» -   0    голосів,  що  становить   0%   від  зареєстрованих  на  Зборах. 

«утрималися»   -        0  голосів, що становить   0% від  зареєстрованих   на  Зборах. 

Голосування  по першому   питанню  порядку    денного   здійснюється   підняттям  бюлетенів  за  

принципом:    одна  акція   -   один  голос. 

Постановили: 

Обрати  Головою  Зборів  Сопуляка  Володимира  Васильовича,   Секретарем  зборів    Утєшеву   Ольгу  

Григорівну;  Лічильну  комісію  обрати   у  складі:  Голови  лічильної  комісії  Гайдар   Любов   Іванівну;  

члени:   Черемисіна    Марія   Василівна;     Широконос     Марина  Іванівна.  
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2. По   другому    питанню  порядку   денного слухали: 

Директора ПАТ «  Машбудконструкція»  Марича  С.Г.,  він   доповів  про результати  фінансово-

господарської   діяльністі  товариства  за  2015 рік  (Доповідь   прикладається) 

Запропоновано  затвердити  звіт директора  про  підсумки  фінансово-господарської діяльності  товариства  

за  2015  рік. 

Голосували: 

«за» -            86281  голос,  що  становить   100%  від  зареєстрованих   на  Зборах.  

«проти» -   0    голосів,  що  становить   0%   від  зареєстрованих  на  Зборах. 

«утрималися»   -        0  голосів, що становить   0% від  зареєстрованих   на  Зборах. 

Голосування  по другому   питанню  порядку    денного   здійснюється   підняттям  бюлетенів  за  

принципом:    одна  акція   -   один  голос. 

Постановили: 

Затвердити   звіт директора  про   підсумки   фінансово-господарської  діяльності  Товариства   за  2015 рік .   

3.  По третьому  питанню  порядку    денного  слухали: 

Директора   ПАТ «Машбудконструкція»    Марича   С.Г., він   розповів  про  основні   напрямки   діяльності   

товариства   у  2016  році:   основним  видом  діяльності    товариства  на  даний  момент  та  в   

майбутньому      буде   здача    в  оренду    службових     та  виробничих   приміщень   товариства,  допоки 

не  налагодиться    політичне    та  фінансове  становище   в  Україні.      

Запропоновано  затвердити    основний   напрямок    діяльності   Товариства  у    2016  році. 

  Голосували: 

«за» -   86281 голос,  що  становить   100%  від  зареєстрованих   на  Зборах.  

«проти» -   0    голосів,  що  становить   0%   від  зареєстрованих  на  Зборах. 

«утрималися»   -        0  голосів, що становить   0% від  зареєстрованих   на  Зборах. 

Голосування  по третьому   питанню  порядку    денного   здійснюється   підняттям  бюлетенів  за  

принципом:    одна  акція   -   один  голос. 

Постановили: 

Затвердити    основний  напрямок  діяльності    ПАТ «Машбудконструкція»  на  2016   рік. 

4. По  четвертому   питанню порядку  денного  слухали: 

Голову  Наглядової  ради    ПАТ «Машбудконструкція»  Маринченка О.М.,     він    звітував   про роботу    

наглядової   ради  ПАТ  « Машбудконструкція»  за  2015   рік. 

Запропоновано   затвердити  звіт   Наглядової  ради  ПАТ  «Машбудконструкція»   за  2015   рік. 

  Голосували: 

«за» -   86281 голос,  що  становить   100%  від  зареєстрованих   на  Зборах.  

«проти» -   0    голосів,  що  становить   0%   від  зареєстрованих  на  Зборах. 
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«утрималися»   -        0  голосів, що становить   0% від  зареєстрованих   на  Зборах. 

Голосування  по четвертому   питанню  порядку    денного   здійснюється   підняттям  бюлетенів  за  

принципом:    одна  акція   -   один  голос. 

Постановили: 

Затвердити   звіт  Наглядової  ради   ПАТ  «Машбудконструкція»   за  2015   рік. 

5. По п’ятому  питанню   порядку  денного   слухали: 

Голову   Ревізійної   комісії   про   розгляд   звіту   та   висновків  Ревізійної  комісії  Товариства  за  2015  

рік.  (Висновки   прикладаються). 

Запропоновано  затвердити    висновки  Ревізійної   комісії  Товариства  про    результати  річного  звіту,  та  

признання  роботи   товариства   за 2015  рік  задовільною. 

Голосували: 

«за» -   86281 голос,  що  становить   100%  від  зареєстрованих   на  Зборах.  

«проти» -   0    голосів,  що  становить   0%   від  зареєстрованих  на  Зборах. 

«утрималися»   -        0  голосів, що становить   0% від  зареєстрованих   на  Зборах. 

Голосування  по  п’ятому   питанню  порядку    денного   здійснюється   підняттям  бюлетенів  за  

принципом:    одна  акція   -   один  голос. 

Постановили: 

Затвердити    висновки  Ревізійної   комісії  Товариства  про    результати  річного  звіту,  та  признати  

роботу   товариства   за 2015  рік  задовільною. 

 6.  По   шостому   питанню      порядку    денного слухали: 

Директора   ПАТ «Машбудконструкція»,  він  розповів  про  річний  звіт товариства     у  2015   році, та  

фінансовий   стан  на  01.01.2016  року,  згідно  статей   балансу,    усього  активів   за   звітний  період 

1188,1 тис. грн.,  Статутний   капітал  25,7 тис. грн.,  дебіторська  заборгованість  становить – 276,6 тис.грн.,  

грошових   коштів  на   розрахунковому   рахунку   та  в касі  підприємства  13,3  тис. грн., Збиток   

становить  41,0  тис. грн.   Фінансовий  звіт   суб’єкта      малого    підприємства  зданий    податковій  

службі,   органам  статистики.                                                                                                                          

Аудиторська  компанія    ТОВ «Аваль»  зробила    аудиторський    висновок    щодо  фінансового      звіту   

ПАТ «Машбудконструкція»  для    здачі  звіту    в  комісію  з  цінних   паперів. Підстава  для    висловлення  

умовно- позитивної   думки,  фінансова звітність  відображає  достовірно,  в усіх  суттєвих  аспектах,   

фінансовий  стан  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   станом   на  31   грудня   2015  року  

та  її   фінансові  результати  і  рух  грошових   коштів  за  рік  що  закінчився   на  зазначену  дату,   

відповідно   Міжнародних  Стандартів  фінансової   звітності.  Фінансова звітність   складена   відповідно     

до  концептуальної   основи загального  призначення.  

Запропоновано  затвердити  річний звіт  та   здійснити    покриття  збитків  за  рахунок  майбутніх  періодів.   

Голосували: 

«за» -   86281 голос,  що  становить   100%  від  зареєстрованих   на  Зборах.  

«проти» -   0    голосів,  що  становить   0%   від  зареєстрованих  на  Зборах. 
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«утрималися»   -        0  голосів, що становить   0% від  зареєстрованих   на  Зборах. 

Голосування  по шостому   питанню  порядку    денного   здійснюється   підняттям  бюлетенів  за  

принципом:    одна  акція   -   один  голос. 

Постановили: 

Затвердити  річний    звіт   та  баланс   Товариства   за  2015  рік    та  здійснити    покриття   збитків   за  

рахунок    майбутніх  періодів. 

7. По сьомому    питанню   порядку  денного слухали: 

___________________________________________________________________________________  

Доповів  директор    Марич   С.Г.,  який  доповів,    що  у  зв’язку з   отриманням   за  результатами  2015  

року  збитків,   та  від’ємного    значення  нерозподіленого  прибутку,     виплата    дивідендів   акціонерам   

товариства      є   недоцільною.  

На голосування  ставиться   питання:  Дивіденди    за    2015   рік     не  сплачувати. 

 Голосували: 

«за» -   86281 голос,  що  становить   100%  від  зареєстрованих   на  Зборах.  

«проти» -   0    голосів,  що  становить   0%   від  зареєстрованих  на  Зборах. 

«утрималися»   -        0  голосів, що становить   0% від  зареєстрованих   на  Зборах. 

Голосування  по сьомому   питанню  порядку    денного   здійснюється   підняттям  бюлетенів  за  

принципом:    одна  акція   -   один  голос. 

Постановили: 

Дивіденди    за   2015   рік   не  сплачувати. 

8. По    восьмому  питанню    порядку  денного   слухали: 

______________________________________________________________________________________ 

   Акціонер   Утєшева  О.Г.   запропонувала    припинити  повноваження   членів  Ревізійної    комісії   

Товариства,   у   зв’язку   з   закінченням   повноважень,  які  обиралися    05  квітня  2011   року,  строком     

на   5    років,   а  саме : 

Голови   ревізійної  комісії   -   Сопуляка   В.В. 

Члени   -  Гайдар   Л.І 

-       Черемисіна   М.В. 

 

На голосування   ставиться     питання     про   припинення     повноважень   членів Ревізійної комісії. 

 Голосували: 

«за» -   86281 голос,  що  становить   100%  від  зареєстрованих   на  Зборах.  

«проти» -   0    голосів,  що  становить   0%   від  зареєстрованих  на  Зборах. 

«утрималися»   -        0  голосів, що становить   0% від  зареєстрованих   на  Зборах. 

Голосування  по восьмому   питанню  порядку    денного   здійснюється   підняттям  бюлетенів  за  

принципом:    одна  акція   -   один  голос. 
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Постановили: 

Припинити   повноваження      членів   Ревізійної    комісії,   у зв’язку   з  закінченням   cроку дії   

повноважень. 

 

9. По   дев’ятому   питанню     порядку   денного      слухали: 

       Акціонера   Тахтаула   Л.І.  він  запропонував  переобрати    на  новий  строк    5   років   3 – х  членів  

Ревізійної   комісії    а  саме:   Голова    ревізійної    комісії - Сопуляк   Володимир Васильович,  Член  

Ревізійної   комісії -  Гайдар    Любов  Іванівна,  Член  Ревізійної  комісії    -  Черемисіна   Марія  Василівна. 

 

На   голосування   ставиться  питання    обрання   членів  Ревізійної   комісії :   Голова    ревізійної    комісії - 

Сопуляк   Володимир Васильович,  Член  Ревізійної   комісії -  Гайдар    Любов  Іванівна,  Член  Ревізійної  

комісії    -  Черемисіна   Марія  Василівна. 

Голосували: 

«за» -   86281 голос,  що  становить   100%  від  зареєстрованих   на  Зборах.  

«проти» -   0    голосів,  що  становить   0%   від  зареєстрованих  на  Зборах. 

«утрималися»   -        0  голосів, що становить   0% від  зареєстрованих   на  Зборах. 

Голосування  по дев’ятому   питанню  порядку    денного   здійснюється   підняттям  бюлетенів  за  

принципом:    одна  акція   -   один  голос. 

Постановили:  

Обрати Членів    Ревізійної  комісії: :   Голова    ревізійної    комісії - Сопуляк   Володимир Васильович,  Член  

Ревізійної   комісії -  Гайдар    Любов  Іванівна,  Член  Ревізійної  комісії    -  Черемисіна   Марія  Василівна. 

 

10. По десятому  питанню   порядку  денного   слухали. 

      Акціонера    Сопуляка    Володимира  Васильовича,  він  розповів   що  згідно змін  до  закону про  

акціонерні  товариства  необхідно вибирати членів  наглядової ради лише  фізичних   осіб   акціонерів,  або  їх   

представників,   у відповідності зі  Статутом,   Наглядова  Рада  ПАТ  становить  5  чоловік,   пропозиція    

надійшла   14  квітня  2016  року,  запропоновано   кандидатури представників:     Маринченко  О. М. 

(представляє  інтереси   акціонера  Утєшевої  О.Г. - 468   штук  акцій),  Коваль  В.О.(представляє   інтереси   

акціонера   Гайдар  Л.І.    – 147  штук  акцій),   Коваль  С.О. (представляє    інтереси   акціонера  Черемисіної   

М.В.  – 63  штуки  акцій),  Шкроботько  О.В. (представляє  інтереси акціонера   Широконос  М.І. -  63 штуки  

акцій), Назарчук   Г.В. (представляє  інтереси   акціонера   Сопуляка   В.В.  – 575  штук   акцій), Грищенко  

О.М. (представляє інтереси  акціонера Гайдай О.В. – 63  штуки  акцій)   Оповістив  коротку  біографічну   

довідку  та  досвід  роботи   кожного   кандидата,   запропонував  висловитися   по  кандидатурам,  

затвердження  умов   договорів,  що   укладатимуться  з   ними,   встановлення  розміру  їх  винагороди,   

обрання  особи,   яка  уповноважується  на   підписання  договорів  з   головою  та  членами   наглядової   ради.  

Бажаючих    виступити  не   виявилося. 

 

Сопуляк В.В.  роз’яснив   акціонерам  порядок кумулятивного  голосування. Загальне  число  кумулятивних  

голосів,   яким  належать   акції,  включених   в список   акціонерів,   які   мають    право  на  участь  у  зборах  

по  даному  питанню та  приймають   участь   у   голосуванні   по  даному  питанню  повістки  дня   склало  

86281   х   5    =    431405  голосів,   що  становить    100%    від  загального    числа  голосів   по  даному  

питанню   повістки  дня. 

 

Кворум   по  десятому  питанню  становить: 
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Результати голосування:  

Кандидати - представники  акціонерів      Кількість голосів 

 в   члени    Наглядової   Ради ПАТ 

 

1.  Маринченко     О.М.        86281 

2. Коваль    В.О.        86281 

3. Коваль    С.О.        86281 

4. Шкроботько    О.В.         86281 

5. Назарчук    Г.В.        86281 

6. Грищенко   О.М.           0 

Всього  голосів, які  приймали   участь   у  голосуванні:   431405 

Він  запропонував   укласти  договори  з   кожним   членом   наглядової   ради  ПАТ,  розмір   винагороди   

згідно  Статуту -  безоплатний.  Уповноважити   підписання договорів з   членами   наглядової   ради ПАТ -  

директору   ПАТ  «Машбудконструкція»  Маричу  Станіславу Геннадійовичу. 

На голосування  по  десятому   питанню ставиться    укладання  договорів з  кожним  членом  наглядової  

ради,  встановлення    розміру  їх   винагороди  та  обрання  особи, яка  уповноважується   на  підписання  

договорів  з  головою  та  членами   наглядової  ради.   

Голосували: 

«за» -   86281 голос,  що  становить   100%  від  зареєстрованих   на  Зборах.  

«проти» -   0    голосів,  що  становить   0%   від  зареєстрованих  на  Зборах. 

«утрималися»   -        0  голосів, що становить   0% від  зареєстрованих   на  Зборах. 

Голосування  по десятому   питанню  порядку    денного   здійснюється   підняттям  бюлетенів  за  

принципом:    одна  акція   -   один  голос. 

Постановили: 

По  результатам   кумулятивного   голосування, обрати      членів   наглядової   ради  ПАТ (представників)-   

Маринченко  О. М. (представляє  інтереси   акціонера  Утєшевої  О.Г. - 468   штук  акцій),  Коваль  

В.О.(представляє   інтереси   акціонера   Гайдар  Л.І.    – 147  штук  акцій),   Коваль  С.О. (представляє    

інтереси   акціонера  Черемисіної   М.В.  – 63  штуки  акцій),  Шкроботько  О.В. (представляє  інтереси 

акціонера   Широконос  М.І. -  63 штуки  акцій), Назарчук   Г.В. (представляє  інтереси   акціонера   

Сопуляка   В.В.  – 575  штук   акцій).  Укласти   договори з  кожним  членом  наглядової  ради,  встановити    

розмір  їх   винагороди  -  безоплатний та  обрати  особу, яка  уповноважується   на  підписання  договорів  з  

головою  та  членами   наглядової  ради ПАТ -  директора   ПАТ  «Машбудконструкція»  Марича  

Станіслава Геннадійовича. 

11. По  одинадцятому  питанню    порядку  денного  слухали: 

  Директора   ПАТ  «Машбудконструкція»  Марича  С.Г.    він  запропонував   внести    зміни  до   Статуту   

товариства,  шляхом викладення    його   у   новій  редакції  зі змінами  та    доповненнями,  доповнити   

розділи    Статуту: 

Розділ  III.  Мета   та  предмет  діяльності   товариства: 

      П.3.2 Предметом  діяльності  товариства  є: 

- передача    електроенергії; 

- розподілення   електроенергії; 

- вантажний  автомобільний  транспорт; 

- збір  очищення  та  постачання  води;  

- діяльність  посередників  у  торгівлі  машинами,  промисловим  устаткуванням  суднами та літаками;  
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- оптова  та  роздрібна  торгівля  сільськогосподарськими  машинами  й  устаткуванням; 

- неспеціалізована  оптова  торгівля; 

- надання  в  оренду  власного чи  орендованого  нерухомого  майна;  

- надання  в оренду  вантажних   автомобілів; 

- надання  в оренду  автомобілів  і легкових  автотранспортних   засобів; 

- надання   в  оренду   інших   машин,   устаткування   та  товарів   н.в.і.у. 

П. 9.25. Доповнити:  Пропозиції  щодо  кандидатів  у члени  наглядової    ради   акціонерного  

товариства  мають   містити  інформацію  про те,  чи    запропонований   кандидат  представником    

акціонера  (акціонерів),  або   про   те,  що  кандидат  пропонується  на   посаду  члена  наглядової  ради -  

незалежного  директора.  Інформація,  визначена   у  пропозиціях  щодо   членів наглядової  ради   

акціонерного  товариства  відповідно  до   частини  другої    статі  38 Закону України Про  внесення  змін до 

деяких законодавчих   актів України  щодо  захисту   прав   інвесторів,  обов’язково   включається  до  

бюлетеня  для кумулятивного  голосування  напроти  прізвища  відповідного  кандидата.  

П. 9.28  Змінити:  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах,  видана    

фізичною  особою, посвідчується  нотаріусом   або  іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні 

дії, а також   може    посвідчуватися   депозитарною    установою   у   встановленому Національною  

комісією  з  цінних  паперів  та  фондового   ринку  порядку. Довіреність на  право  участі та  голосування  

на  загальних   зборах   від    імені    юридичної  особи   видається   її   органом   або  іншою  особою,   

уповноваженою  на  це  її   установчими  документами.  

П.9.43. Доповнити: До  складу наглядової  ради   обираються   акціонери  або  особи,   які  

представляють  їхні  інтереси (представники  акціонерів).  Під  час  обрання  наглядової   ради    разом   з  

інформацією   про  кожного  кандидата (прізвище,   ім’я,  по  батькові   (найменування)   акціонера,   розмір  

пакета  акцій,  що  йому  належить)    у члени наглядової  ради   в бюлетені  для  кумулятивного  

голосування   зазначається   інформація   про те,   чи є  такий  кандидат   акціонером,   представником  

акціонера  або  групи  акціонерів (із  зазначенням  інформації  про  цього  акціонера  або  акціонерів).  

   Пропоную    затвердити   уповноважену   особу  для   підписання  Статуту Товариства   від  імені   

загальних  зборів  - Голову  наглядової   ради ПАТ   Маринченка  Олександра   Миколайовича,  та    

уповноважити   особу   для  надання  та отримання документів  стосовно   реєєстрації   Статуту  у  

державного    реєстратора  -   директора ПАТ «Машбудконструкція»    Марича  С.Г. 

На голосування  ставиться   питання    про  внесення   змін   до   Статуту  Товариства   шляхом   викладення  

його   у  новій  редакції  та  про  затвердження  уповноваженої  для   підписання  Статуту  Товариства  від  

імені  загальних  зборів -  Голову  Наглядової   ради   ПАТ Маринченка  О.М. та  затвердження   

уповноваженої   особи для  надання  та  отримання  документів  у  державного реєстратора  – директора 

ПАТ «Машбудконструкція»  Марича  С.Г. 

 

Голосували: 

«за»    -              86281 голос, що  становить  100%  від  зареєстрованих  на  Зборах. 

«проти»   -   0  голосів, що   становить  0%   від зареєстрованих  на  Зборах. 

«утрималися»  -              0  голосів, що   становить   0%    від   зареєстрованих   на  Зборах. 

Голосування  по  одинадцятому    питанню порядку денного    здійснюється     підняттям    бюлетенів  за  

принципом:    одна  акція    -   один  голос. 
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Постановили: 

Прийняти  рішення     про   внесення   змін  та  доповнень   до   Статуту   товариства,  шляхом викладення    

його   у   новій  редакції  зі змінами  та    доповненнями,  доповнити   розділи    Статуту: 

Розділ  III.  Мета   та  предмет  діяльності   товариства: 

П.3.2 Предметом  діяльності  товариства  є: 

- передача    електроенергії; 

- розподілення   електроенергії; 

- вантажний  автомобільний  транспорт; 

- збір  очищення  та  постачання  води;  

-  купівля  та  продаж  власного  нерухомого  майна; 

- діяльність  посередників  у  торгівлі  машинами,  промисловим  устаткуванням  суднами та літаками;  

- оптова  та  роздрібна  торгівля  сільськогосподарськими  машинами  й  устаткуванням;  

- неспеціалізована  оптова  торгівля; 

- надання  в  оренду  власного чи  орендованого  нерухомого  майна;  

- надання  в оренду  вантажних   автомобілів; 

- надання  в оренду  автомобілів  і легкових  автотранспортних   засобів; 

- надання   в  оренду   інших   машин,   устаткування   та  товарів   н.в.і.у. 

           П. 9.25. Доповнити:  Пропозиції  щодо  кандидатів  у члени  наглядової    ради   акціонерного  

товариства  мають   містити  інформацію  про те,  чи    запропонований   кандидат  представником    

акціонера  (акціонерів),  або   про   те,  що  кандидат  пропонується  на   посаду  члена  наглядової  ради -  

незалежного  директора.  Інформація,  визначена   у  пропозиціях  щодо   членів наглядової  ради   

акціонерного  товариства  відповідно  до   частини  другої    статі  38 Закону України Про  внесення  змін до 

деяких законодавчих   актів України  щодо  захисту   прав   інвесторів,  обов’язково   включається  до  

бюлетеня  для кумулятивного  голосування  напроти  прізвища  відповідного  кандидата.  

 

П. 9.28  Змінити:  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах,  видана    

фізичною  особою, посвідчується  нотаріусом   або  іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні 

дії, а також   може    посвідчуватися   депозитарною    установою   у   встановленому Національною  

комісією  з  цінних  паперів  та  фондового   ринку  порядку. Довіреність на  право  участі та  голосування  

на  загальних   зборах   від    імені    юридичної  особи   видається   її   органом   або  іншою  особою,   

уповноваженою  на  це  її   установчими  документами.  

 

П.9.43. Доповнити: До  складу наглядової  ради   обираються   акціонери  або  особи,   які  

представляють  їхні  інтереси (представники  акціонерів).  Під  час  обрання  наглядової   ради    разом   з  

інформацією   про  кожного  кандидата (прізвище,   ім’я,  по  батькові   (найменування)   акціонера,   розмір  

пакета  акцій,  що  йому  належить)    у члени наглядової  ради   в бюлетені  для  кумулятивного  

голосування   зазначається   інформація   про те,   чи є  такий  кандидат   акціонером,   представником  

акціонера  або  групи  акціонерів (із  зазначенням  інформації  про  цього  акціонера  або  акціонерів).  

 

   Затвердити   уповноважену   особу  для   підписання  Статуту Товариства   від  імені   загальних  зборів  - 

Голову  наглядової   ради ПАТ   Маринченка  Олександра   Миколайовича,  та    уповноважити   особу   для  

надання  та отримання документів  стосовно   реєєстрації   Статуту  у  державного    реєстратора  -   

директора ПАТ «Машбудконструкція»    Марича  С.Г. 
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12.  По  дванадцятому   питанню    порядку   денного слухали: 

Директора  ТОВ  «Сервіс  МК»    Шкроботька    О.В.,  який   доповів, що відповідно   до  Закону  України   

«Про  акціонерні  товариства»    значним   правочином    є   правочин  (крім  правочину    з  розміщення  

товариством  власних    акцій),  учинений  акціонерним   товариством,   якщо  ринкова   вартість  майна 

(робіт,  послуг),   що  є   його  предметом,   становить  50  і  більше  відсотків    вартості  активів  

товариства,   за  даними  останньої  річної   фінансової   звітності.    Якщо  на  дату  проведення  загальних  

зборів   неможливо   визначити,   які   значні  правочини   вчинятимуться Товариством    у ході  поточної     

господарської   діяльності,   загальні   збори  можуть  прийняти  рішення   про  попереднє  схвалення    

значних   правочинів,    які  можуть  вчинятися  Товариством протягом  не  більш   як   одного  року   з  дати  

прийняття  такого  рішення,  із  зазначенням   характеру  правочинів  та  їх   граничної    сукупної    

вартості. 

Запропоновано  попередньо   схвалити    можливі   значні    правочини,    які    можуть  вчинятися  

товариством    протягом  не   більш як   одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення: 

1. Застава   майна  в   забезпечення  виконання  кредитного  (-их) договору (-ів) (гранична  вартість  30 

млн. грн.). 

2. Укладання   кредитного  (-их) договору  (-ів)  (гранична  вартість   15   млн. грн.). 

3. Оренда  майна   (гранична   вартість    5   млн. грн.). 

4. Купівля  основних  засобів   (гранична  вартість   50   млн.  грн.). 

5. Придбання  майна    у  лізинг   (гранична   вартість     30   млн. грн.). 

6. Реалізація    продукції  власного    виробництва    (гранична   вартість    25  млн. грн.). 

7. Купівля   оборотних   засобів   (гранична  вартість   50  млн. грн.). 

Уповноважити   на   укладання  таких    правочинів  директора   Товариства. 

Голосували: 

«за»    -              86281 голос, що  становить  100%  від  зареєстрованих  на  Зборах. 

«проти»   -   0  голосів, що   становить  0%   від зареєстрованих  на  Зборах. 

«утрималися»  -              0  голосів, що   становить   0%    від   зареєстрованих   на  Зборах. 

Голосування  по  дванадцятому    питанню порядку денного    здійснюється     підняттям    бюлетенів  за  

принципом:    одна  акція    -   один  голос. 

 

 

Постановили: 

Попередньо  схвалити    можливі    значні     правочини,   які  можуть  вчинятися   товариством   протягом   

не  більш   як  одного   року   з  дати     прийняття  такого  рішення: 

1.  Застава   майна  в   забезпечення  виконання  кредитного  (-их) договору (-ів) (гранична  вартість  30 

млн. грн.). 

       2.  Укладання   кредитного  (-их) договору  (-ів)  (гранична  вартість   15   млн. грн.). 

3.  Оренда  майна   (гранична   вартість    5   млн. грн.). 

  4.   Купівля  основних  засобів   (гранична  вартість   50   млн.  грн.). 

       5.   Придбання  майна    у  лізинг   (гранична   вартість     30   млн. грн.). 

  6.   Реалізація    продукції  власного    виробництва    (гранична   вартість    25  млн. грн.). 




