ПРОТОКОЛ №20
загальних збор 1в акщонерЁв
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮ НЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЗАПОР1ЖС1ЛЬГОСПТЕХН1КА”
( Код за СДРПОУ: 00913456 )
м.Запоргжжя

13 квт ня 2013р.

Мгсце проведения зборгв: м. Запор1жжя, вул. Стартова, 1Е, кабшет директора
Вгдкривае та головуе на загальних зборах: голова НаглядовоТ ради Купцова 1рина Юрпвна (
Протокол Наглядово 1' ради №28 вщ 28.01.2013р.)
Реестращю учасниюв збор 1в провела обрана Наглядовою радою Товариства ( Протокол №30
вщ 04.03.2013р. ) реестрацшна ком1с1я ( Голова реестрацщноУ комюй обраний и членами до
початку проведения реестраци) у ю лькосп 3 ( тр ьо х ) ослб в наступному складк .
- Боброва Людмила Михайлгвна
- Марковська Валентина Миколашна
- Гнидюк Нша Андрпвна
Докладае голова реестрацшног ком ки: Боброва Людмила Михайл 1вна
Письмов 1 скарги чи заяви по процедур! реестраци не надходили.
Перелж акц1онер1в, яю мають право на участь у зборах, складений станом на 09 квпня 2013
року на 24 годину.
Зареестрований Статутний каштал ПАТ “ЗАПОР1ЖС1ЛБГОСПТЕХН1КА” на дату
проведения збор1в складае 198000,00 грн ( сто дев'яносто В1С1М тисяч гривень 00 копшок ).
Статутний каштал Товариства подшено на 792000 ( ам со т дев'носто дв1 тисяч1) акцш ( прост!
1менн 1 ) ном1нальною варпстю 0,25 грн ( двадцять п'ять коп ш ок).
За дангши протоколу реестрацшног комгси:
1. Загальна кшькють ос 1б, включених до перел1ку акцюнер1в, як1 мають право на участь у
загальних зборах: 1163
2. Загальна кшьюсть голоав акц 1онер 1в - власник 1в голосуючих акцш товариства, як1
зарееструвалися для участ! у загальних зборах: 516823
3. Кшьюсть зареестрованих учасниюв загальних Зборгв ( акц1онер1в та IX представник1в ): 5
4. Кворум загальних збор1в: 65%
На тдстав1 протоколу реестрац 1Йно-1 ком1сЙ вщ 13 кв 1тня 2013р. про пщсумки реестраци
учасники загальних зборгв визнали, що кворум, необхщний для проведения зборгв, з1брано 1
збори вважаються лептимними.
Голосування на Зборах акцюнер1в по вс 1м питаниям порядку денного проводилось вщкрито з
використанням бюлетен 1в для голосування, за принципом одна акщя - один голос ( кр1м
проведения кумулятивного голосування з питания обрання члешв Наглядово ‘1 ради та
Рев131Йно1 ком 1С1 1 ), без будь-яких обмежень для акщонер1в.
Проведения П1драхунку голос1в 1 пщведення плдсумк1в голосування зд1йснювала обрана
загальними зборами л 1чильна ком1с1я у склад1 3 ( тр ьо х ) ос1б:
Голова лгчшъноИ ко м ки - Гнидюк Шна Андрпвна
Член л 1 чилъно '1 ком ки - Боброва Людмила Михайлгвна
Член лгчильног к ом ки - Купцов Вадим Юршович
По результатам голосування з кожного питания порядку денного був складений протокол
л 1чильно\ комюн, який пщписаний вс 1ма членами л^чильно! комюи.
Жодних заперечень щодо роботи л 1чильн 01 КОМ1С11 вщ учасник1в збор1в не надходило.
Акц1онерам Товариства п1д час пщготовки до загальних збор1в була надана можливють
ознайомитись з усгма документами, пов'язаними з питаниями, що виносяться на розгляд
збор1в, у строки та порядку, як 1 передбаченл д1ючим законодавством Украши.
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Порядок денний
1. Обрання секретаря збор1в 1 л 1чильно 1' комхсй.
2. Прийняття р1шення за наслщками розгляду зв1ту директора товариства про пщсумки
фшансово-господарсько'Г Д1яльноот1 товариства за 2012р.
3. Прийняття р 1шення за наслщками розгляду зв1ту Наглядово 1 ради товариства.
4. Затвердження висновк1в Рев1зшноТ комюй товариства за 2 0 12р.
5. Затвердження ручного зв1ту товариства за 2012р.
6. Порядок розподшу ( покриття ) збитк1в товариства за 2012р.
7. Обрання директора товариства, заключения контракту з ним.
8. Обрання голови та члешв Наглядово!- ради, затвердження умов цившьно-правових
договор1в, що укладатимуться з ними, встановлення розм 1ру IX винагороди, обрання особи,
яка уповноважуеться на шдписання цившьно-правових договор1в з головою та членами
Наглядово 1 ради.
9. Обрання голови та члешв рев13шно1 комюп.
10. Про попередне схвалення значних правочишв, яю можуть вчинятися протягом одного
року з дати прийняття такого рш ення та про надання повноважень на укладення таких
правочишв
1нших пропозицш щодо Порядку денного не надходило.
По першому питанию порядку денного:
1. Обрання секретаря збор1в 1 л 1чильно 1 комхсй
Слухали: голову збор 1в Купцову 1рину Юр 11вну, яка зазначила, що для складення протоколу
загальних зборгв 1 проведения пщсумюв голосування по кожному питанию порядку денного
збор1в необх1дно обрати л1чильну ком 1С1Ю. Нею запропоновано обрати секретарем збор1в Марковську Валентину МиколаТвну, л1чильну ком 1С1ю у склад1:
Г олова л 1чильш >1 К0 М1СН - Г нидюк Нгна Андрнвна
Член л 1чильно 1 ком 1СЙ - Боброва Людмила Михайл1вна
Член л 1чильно 1' ком 1С11 - Купцов Вадим Ю р 1ЙОВИЧ
Голосували: “За”- 516823 голоав, що становить (100% ) вщ зареестрованих на зборах;
“Проти”- 0 голос 1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримались”- 0 голос 1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте решения: обрати секретарем збор 1в - Марковську Валентину Миколашну
Л чильну КОМ1С1Ю у склад1:
- Г олова л 1чильноТ комхсй: Г нидюк Нша Андрйвна
Член л1чильно1 КОМ1СЙ: Боброва Людмила Михайл1вна
- Член л 1чильно1 комюп: Купцов Вадим Юр1йович
( Протокол лгчилъног комгси №1 в к) 13 квт ня 2013р. )
По другому питанию порядку денного:
Прийняття р 1шення за насл1дками розгляду зв 1ту директора товариства про шдсумки
фшансово-господарськоТ д1яльност1 товариства за 2012р.
Слухали: директора товариства Купцова Юр1я Миколайовича 31 звгтом про результата
фшансово-господарсько 1' д1яльност1 товариства за 2012р. Голова зборгв запропонувала
затвердити зв 1т директора товариства про пгдсумки фшансово-господарсько! д 1яльносп
товариства за 2012р.
Голосували: “За”- 516823 голоав, що становить ( 100% ) вщ зареестрованих на зборах;
“Проти”- 0 голоав, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримались”- 0 голоав, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
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Прийняте рииення: затвердити звгг директора товариства про пщсумки фшансовогосподарсько 1' д 1яльност 1 товариства за 2012рнс. ( Протокол лгчильшп ко лиси №2 вгд
13.04.13р.)
По третьому питанию порядку денного:
Прийняття рииення за наслщками розгляду зв1ту Наглядово 1 ради товариства.
Слухали: голову НаглядовоТ ради Купцову 1.Ю. 31 зв1том про результати роботи НаглядовоТ
ради товариства в 2012р. та проведеним заходам щодо контролю за поточною д1яльшстю
виконавчого органу Товариства 1 належним виконанням ним р1шень загальних збор1в
акцюнер 1в. Голова збор1в запропонувала затвердити звгг Наглядово 1 ради товариства за 2012р.
та визнати роботу даного органу Товариства задовшьною.
Голосували: “За”- 516823 голоав, що становить ( 100%) вщ зареестрованих на зборах;
“Проти”- 0 голоав, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримались”- 0 голоав, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте рииення: затвердити звгг Наглядово ‘1 ради товариства за 2012р. та визнати роботу
даного органу задовшьною. ( Протокол лгчшъног комгси №3 ей) 13.04.13р.)
По четвертому питанию порядку денного:
Затвердження висновюв Рев13шноГ ком ки товариства за 2012р.
Слухали: голову РевшзшноТ комюп Купцову Н.В. яка надала на розгляд учасникам збор1в
зв 1т щодо проведених протягом 2012р. перев1рок фшансового стану Товариства та висновки
по пщсумкам проведених перев1рок 1 зазначила, що шформащя, яка мютиться у р 1чн 1Й
ф1нансов1й зв 1тност 1 е достов 1рною, бухгалтерський, податковий та статистичиий обл 1к
зд1Йснюеться у вщповщност1 до вимог Д1Ючого законодавства Украши, зв1тн1сть складаеться
та подаеться в повному обсяз 1 1 своечасно.
Голова збор1в запропонувала затвердити висновки Рев1зшно1 комюи товариства за 2012р.
Голосували: “За”- 516823 голоав, що становить ( 100% ) вщ зареестрованих на зборах;
“Проти”- 0 голоав, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримались”- 0 голоав, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте рииення: затвердити висновки Рев 1зшн 01 ком 1сп за 2012 р ж / Протокол лгчилыкн
ком1си№4 вгд 13.04.13р.)
По п'ятому питанию порядку денного:
Затвердження ргчного зв1ту товариства за 2012р.
Слухали: директора Товариства Купцова Ю.М., який надав на розгляд учасникам Зборгв
р1чний зв 1т Товариства за 2012р.
Голосували: “За”- 516823 голоав, що становить (1 0 0 % ) вщ зареестрованих на зборах;
“Проти”- 0 голоав, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримшгись”- 0 голоав, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте рнпення: затвердити р1чний звгг товариства за 2012р. ( Протокол лгчилыин комгси
№ 5 вгд 13.04.13р.)
По шостому питанию порядку денного:
Порядок розподшу ( покриття ) збитюв товариства за 2012р.
Слухали: директора Купцова Ю.М., який зауважив, що збитки за 2012р. будуть погашеш при
отриманш прибутку в наступних звп них роках.
Голосували: “За”- 516823 голоав, що становить ( 100%) вщ зареестрованих на зборах;
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“Проти”- 0 голос 1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримались"- 0 голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте рнпення: затвердити, що збитки будуть погашеш при отриманш прибутку в
наступних зв 1тних роках. ( Протокол л 1 чилъно 1 комгси № 6 вгд 13.04.2013р. )
По сьомому питанию порядку денного:
Обрання директора товариства, заключения контракту з ним.

Слухали: голову збор1в Купцову 1.Ю., яка зазначила, що на засщанш Наглядово!' ради (
Протокол №29 вщ 21.02.2013р.) затверджеш умови контракту, який пропонуеться заключите
з директором товариства. Акцюнерам до проведения Загальних збор1в була надана
можлив 1сть ознайомитися з контрактом. Голова збор1в запропонувала обрати на слщуючий
срок директором товариства Купцова Ю.М. 1 заключите запропонований контракт з ним.(
шших пропозицш не надходило ). Згщно Статуту, контракт вщ 1меш товариства шдписуе
голова Наглядово 1' ради.
Голосували: "За”- 516823 голос1в, що становить (100% ) вщ зареестрованих на зборах;
“Проти”- 0 голос 1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримались"- 0 голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте р1шення: обрати директором товариства Купцова Юр1я Миколайовича сроком на
три роки 1 заключите запропонований контракт з ним. Згщно Статуту, контракт вщ 1меш
товариства, пщписати Голов 1 Наглядово 1' ради. ( ( Протокол лгчшьног комгси № 7 вгд
13.04.2013р.)
По восьмому питанию порядку денного:
Обрання голови та члешв Наглядово 1' ради, затвердження умов цившьно-правових договор1в,
що укладатимуться з ними, встановлення розм1ру IX винагороди, обрання особи, яка
уповноважуеться на пщписання цившьно-правових договор 1в з головою та членами
Наглядово 1' ради.
п.п.8.1.: Обрання члешв НаглядоноТ ради.
Слухали: голову збор1в Купцову 1.Ю., яка наголосила на тому, що рппення з даного питания
приймаеться шляхом кумулятивного голосування, проводиться щодо вс1х кандидат1в
одночасно 1 обраними вважаються Т1 кандидата, як1 набрали найбшьшу к 1льк 1сть голос1в
пор 1вняно з 1ншими кандидатами. Голова збор 1в також нагадала, що для кумулятивного
голосування кожен акцюнер повинен помножите кшькють голос1в, яю йому належать, на
кшьюсть член1в Наглядово 1' ради ( тобто на 3 ) 1 вс1 п1драхован1 таким чином голоси акцюнер
мае право в1ддати за одного кандидата або розподшити 1х м1ж К 1л ьком а кандидатами.
Запропоноваш наступи! кандидатури до складу Наглядово ‘1 ради:
- Купцова 1рина Юривна;
- Товариство з обмеженою вщповщальшстю «Науково-виробнича ф1рма «Техно-Трейд»;
- Рязанова Ольга Сташслав1вна;
Тарасов Сергш 1ванович
Загальна кшьккть голос1в з даного питания становить - 1550469 голос1в.
Купцова 1рина Юрйвна
«за» - 516823голоси, що становить 33,33 % вщ юлькост 1 голос 1в з данного питания;
Товариство з обмеженою вщповщальшстю «Науково-виробнича ф1рма «Техно-Трейд»
«за» - 516823 голоси, що становить 33,33 % вщ кшысоеп голос1в з данного питания;
Рязанова Ольга Сташслав1вна;
«за» - 516823 голоси, що становить 33,33 % вщ юлькосп голоав з данного питания;
Тарасов Серий 1ванович
«за» - Оголоси, що становить 0 % вщ юлькост! голос1в з данного питания;
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Прийняте рйнения: обрати Наглядову раду з кандидайв, як1 набрали найбшылу кшыасть
голоав поргвняно з шшими кандидатами, 1 сформувати Наглядову раду Товариства в
наступному склащ:
- Купцова 1рина Юрйвна;
Товариство з обмеженою вщповщальшстю «Науково-виробнича ф1рма «Техно-Трейд»;
Рязанова Ольга Сташслав1вна;
( Протокол лгчильно'г комгси № 8 вгд 13.04.2013р. )
По восьмому питанию порядку денного:
Обрання голови та члешв НаглядовоТ ради, затвердження умов цившьно-правових договор1в,
що укладатимуться з ними, встановлення розм 1ру Гх винагороди, обрання особи, яка
уповноважуеться на пщписання цившьно-правових договор1в з головою та членами
НаглядовоТ ради.
п.п.8.2.: Обрання голови НаглядовоТ ради.
Слухали: директора товариства Купцова Ю.М., який запропонував серед обраних кандидайв
в члени НаглядовоТ ради обрати головою НаглядовоТ ради Купцову 1рину Юрнвну.
Голосували: “За”- 516823 голоав, що становить (1 0 0 % ) вщ зареестрованих на зборах;
“Проти”- 0 голоав, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримались”- 0 голоав, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте рйиення: Обрати головою НаглядовоТ ради Купцову 1рину Ю рпвну ( Протокол
лгчильно'г комгси № 9 вгд 13.04.2013р. )
По восьмому питанию порядку денного:
Обрання голови та члешв НаглядовоТ ради, затвердження умов цившьно-правових договор1в,
що укладатимуться з ними, встановлення розм 1ру Тх винагороди, обрання особи, яка
уповноважуеться на шдписання цившьно-правових договор1в з головою та членами
НаглядовоТ ради.
п.п.8.3. затвердження умов цившьно-правових договор1в, що укладатимуться з ними,
встановлення розм1ру Тх винагороди, обрання особи, яка уповноважуеться на шдписання
цившьно-правових договор1в з головою та членами Наглядово ‘1 ради.
Слухали:_директора товариства Купцова Ю.М., який наголосив на тому, що акцюнерам була
надана можливють ознайомитися з умовами цившьно-правових договор1в, що укладатимуться
з членами Наглядово 1 ради, в строки та порядку, яю передбачеш д1ючим законодавством
Украши. Директор запропонував затвердити умови цив1льно- правових договор1в з членами
Наглядово 1' ради на безоплатнш основ 1, пщписання таких договор1в бере на себе.
Голосували: “За”- 516823голоав, що становить (1 0 0 % ) вщ зареестрованих на зборах;
“Проти”- 0 голоав, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримались”- 0 голоав, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
П рийняте р 1шення:_Укласти з головою та членами Наглядово 1' ради безоплатш цившьноправов1 договори та затвердити умови договор1в з головою та членами НаглядовоТ ради у
запропонованш редакцп. Уповноважити на пщписання цив!льно-правових договор1в з
головою та членами НаглядовоТ ради, директора Товариства Купцова Ю р 1я Миколайовича. (
Протокол лгчилъноХ комгси № 10 вгд 13.04.2013р. )
По девятом у питанию порядку денного:
Обрання голови та члешв рев13шноТ комюп
п.п.9.1. обрання члешв Рев1зшноТ ком ки
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Слухали: голову Збор1в Купцову 1.Ю., яка наголосила на тому, що р 1шення з даного
питания приймаеться шляхом кумулятивного голосування, проводиться щодо вс1х кандидата
одночасно 1 обраними вважаються т1 кандидата, як1 набрали найбшьшу кшыасть голос1в
пор1вняно з шшими кандидатами. Голова зборгв також нагадала, що для кумулятивного
голосування кожен акцюнер повинен помножити кшыасть голоав, як 1 йому належать, на
к1льк1сть члешв Рев131Йно1 ком 1С11 ( тобто на 3 ) 1 вс 1 пщраховаш таким чином голоси аКЦ10 Нер
мае право в1ддати за одного кандидата або розподшити 1х м1ж кшькома кандидатами.
Запропоноваш наступш кандидатури до складу Рев 1зшно 1 комлей:
- Купцова Натал 1я В1ктор1вна;
- Рязанов Вхталш Вйсгорович;
Горбачова Олена Олександр1вна;
- Кухтарьова Свгглана 1вашвна
Загальна кшьккть голос 1в з даного питания становить - 1550469 голоав.
- Купцова Наталгя В1ктор1Вна;
«за» - 516823 голоси, що становить 33,33 % вщ кшькост 1 голоав з данного питания;
- Рязанов Вггалш Вкторович;
«за» - 516823 голоси, що становить 33,33 % вщ кшькост1 голосгв з данного питания;
- Г орбачова Олена Олександр1вна;
«за» - 516823 голоси, що становить 33,33 % вщ кшькост1 голойв з данного питания;
- Кухтарьова С вш и н а 1ван1вна
«за» - 0 голоси, що становить 0 % вщ кшькост1 голос 1в з данного питания;
Прийняте р 1шення: Обрати Рев1зшну ком 1С1ю з кандидат1в, як1 набрали найбшьшу кшьюсть
голос 1в пор1вняно з 1ншими кандидатами 13 запропонованих 1 сформувати Рев1з1йну ком1с1ю у
складх:
Купцова Натал 1я В 1ктор[вна:
- Рязанов В1талш Вжторович;
Горбачова Олена Олександр1вна. ( Протокол лгчилъноХ к о м ки №11 вгд 13.04.2013р. )
По дев ятому питанию порядку денного:
Обрання голови та члешв ревпиш о 1 комюн
п.п.9.2. обрання голови Рев131ЙноТ ком1сй
Слухали: голову збор1в Купцову 1.Ю., яка запропонувала серед обраних члешв Рев1зшно1
К0 М1СИ обрати голову РевгшпюУ комюп. Вона запропонувала обрати головою Рев131Йно'1
К0 М1С11 Купцову Н.В.
Голосували: “За”- 516823юлос]в. що становить ( 100% ) вщ зареестрованих на зборах;
“Проти”- 0 голос 1в, що становить 0% В1Д зареестрованих на зборах;
“Утримались”- 0 голосов, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте р1шення: обрати головою Рев!зшно 1 ком 1С11 Купцову Натал1ю В1ктор1вну. (
Протокол лгчильног КОМ1С11 N912 (ид 13.04.2013р.)
По десятому питанию порядку денного:
Про попередне схвалення значних правочин1в, яш можуть вчинятися протягом одного року з
дата прийняття такого рппення та про надання иовноважень на укладення таких правочин 1в.
Слухали: директора товариства Купцова Ю.М., який запропонував попередньо схвалити
значш правочини, як! можуть вчинятися протягом одного року з дата прийняття такого
решения та про надання повноважень на укладення таких правочишв.
Голосували: “За”- 516823 голос1в, що становить ( 100% ) вщ зареестрованих на зборах;
“Проти”- 0 голос 1в, що становить 0% В1Д зареестрованих на зборах;
“Утримались”- 0 голосов, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте рппення:
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Попередньо схвалити вчинення Товариством в перюд з 13 квггня 2013 року по 13 квггня
2014 року ( включно ) значних правочишв, предметом ( характером ) яких е:
одержания Товариством кредит 1в/позик ( прийняття грошових зобо'язань ), гарантш,
акредктив1в та/або одержания будь-яких шших банмвських продукпв/послуг;
кушвля-продаж майна ( в тому числ1 нерухомого м ай н а), вщступлення права вимоги
та/або переведения боргу, оренди та Л1зингу;
шип господарськ! правочини, як 1 пов'язаш з Д1яльн 1стю Товариства 1 в яких воно виступае
будь-якою 13 сторш.
Надати Наглядовш рад1 Товариства повноваження без отримання додаткового р1шення
загальних збор1в акцюнер1в:
погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцюнер1в значних
правочишв з ус1ма можливими змшами та доповненнями, як1 будуть укладатись
Товариством в перюд з 13 кв1тня 2013 року по 13 квгтня 2014 року ( включно );
погоджувати /визначати перелж майна ( майнових прав ) Товариства, яке шдлягае
в1дчуженню, передач! в заставу/ 1потеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду ( уповноважувати з правом передоручення ) на укладання ( п1дписання )
Головою наглядовоТ ради, директором, посадовими особами оргашв Товариства
попередньо схвалених в цьому пункт 1 Порядку денного загальних Збор 1в значних
правочишв з ус 1ма змшами та доповненнями до них.
Доручити директору Товариства, який д1е в його штересах та за згодою акц1онер1в
оформляти 1 тдписувати договори, як 1 е предметом попередньо схвалених значних
правочишв.
Товариство усвхдомлюе, що вчинення значного правочину е чинним незалежно вщ
збьтыпення у майбутньому ринковоТ вартост 1 майна Товариства, збшыпення/зменшення
вартост 1 актив1в Товариства за даними останньоТ р1чноТ ф1нансовоТ зв 1тносп, а також
можливих коливань курсу гривш до 1Ноземиих валют. ( Протокол ллчилъно! к о м ки №13
в/д 13.04.2013р.)
Питания, як 1 були винесен! на голосування в Порядку денному вичерпаш.
Збори оголошуються закритими.
Г олова збор1в
Секретар

1.Ю. Купцова
В.М. Марковська

Директор
ПАТ “ЗА]

Ю.М. Купцов

Протокол №1
л1чильно1 комIсИ' про тдсумки голосування з питань порядку денного
загальних Зборгв акщонергв
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОР1ЖС1ЛЬГОСПТЕХН1КА”
( код еДРГЮ У:00913456, м1сцезнаходження: 69013, Запор1зька область, м.Запор1жжя,
вул.Стартова, будЛ-Е)
13 квггня 2013р.
Дата та час проведения загальних Збор1в:
“ 13” кв 1тня 2013р. о 8.00 год.
За даними протоколу реестрацшно!' комюп:
Загальна кшыасть голосуючих акцш, прийнятих до облнсу:_____ -т У
штук;
Загальна кшыасть голоав акцюнер 1в - власниюв голосуючих акцш, яю зарееструвалися для
% в1д
участ 1 у Зборах становить
АГ ' / ~ ^ > ______ голоав, що складае
загально! кшькост1 голосуючих акцш Товариства, яю дають право голосу для вирйпення вс1х
питань, що вщносяться до компетенцй Збор1в.
Кшыасть зареестрованих учасниюв Збор1в ( акцюнер1в та 1х представниюв ): О
ос1б.
Проведения пщрахуику голос 1в 1 пщведення пщсумюв голосування з данного питания
порядку денного здшснила Голова Збор1в: Купцова 1рина Юривна.
Питания 1 порядку денного: Обрання секретаря збор1в / л'тилъноХкомки
Проект рЁшення, винесеного на голосування:
Обрати секретарем Збор1в - Марковську Валентину МиколаУвну;
Шчильиу ком1с1ю у К1лькост1 трьох ос1б в наступному СКЛЭД1:
Г олова л 1чильно 1' КОМ1С1 - Г нидюк Нша Андрпвна
Член л 1чильно 1 ком 1сп - Боброва Людмила Михайл1вна
Член л 1чильн 01 ком 1С11 - Купцов Вадим Юршович
Пщсумки голосування:
“з а ” ^5 ~ & З'с&З) голоск, що становить
% вгд зареестрованих на Зборах.
“проти ” & ______голоск, що становить 'С? % вгд зареестрованих на Зборах.
“утримався ” СУ______ голоск, що становить СУ
% в/д зареестрованих на Зборах.
Прийняте р 1шення: обрати секретарем Збор1в - Марковську Валентину МиколаТвну;
Л1чильну ком1с1ю у кш ькосп трьох о а б в наступному складк
- Голова л 1чильно 1' комюп: Гнидюк Нша Андрпвна
- Член л 1чильно '1 КОМ1СЙ: Боброва Людмила Михайл1вна
- Член л 1чильио 1 КОМ1СЙ: Купцов Вадим Юршович

Г о л о в а Л1ЧИЛЫЮ1 КОМ1СЙ

( Н. А. Г нидюк )

Член

Л1ЧИЛБН01 КОМ1С11

( Л.М. Боброва )

Член

Л1ЧИЛЫЮ1 КОМ1С11

' ( В.Ю. К упц ов)

Протокол №2
тчильчол комгсп про тдсумки голосування з питань порядку денного
загальних Зборгв акщонергв
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОР1ЖС1ЛЬГОСПТЕХН1КА”
( код €ДР1ТОУ:00913456, мкцезнаходження: 69013, Запоргзька область, м.Запор1жжя,
вул.Стартова, буд.1-Е)
13 кв 1тня 2013р.
Дата та час проведения загальних Збор 1в:
“ 13” кв 1тня 2013р. о 8.00 год.
За даними протоколу реестрацшно'Т комгси:
Загальна кшьюсть голосуючих акцш, прийнятих до облку:
________ штук;
Загальна кшьюсть голос1в акцюнещв - власниюв голосуючих акцш, яю зарееструвалися для
участ 1 у Зборах становить
О
______ голоав, що складае
% вщ
загально'Т кшькост 1 голосуючих акцш Товариства, яю дають право голосу для вирш ення в а х
питань, що вщносяться до компетенцй Збор1в.
Кшьюсть зареестрованих учасниюв Збор1в ( акцюнер1в та Тх представниюв ): 5
о аб .
Проведения пщрахунку голоав 1 пщведення пщсумюв голосування з данного питания
порядку денного здюнила л1чильна ком 1а я у кшькост1 3 ( тр ьо х ) о а б в наступному складк
Г олова л 1чильно 1 комюЙ - Г нидюк Нша АидрЙвна
Член л 1ч и л ь н о 1 ком 1си - Боброва Людмила Михашйвна
Член л 1чильно 1 ком 1сп - Купцов Вадим ЮрШОВИЧ
Питания 2 порядку денного: Прийняття рииення за наслщками розгляду звггу
директора товариства про пщсумки фшансово-господарськоТ д1яльност1 товариства за
2012р.
Проект рииення, вииесеного на голосуания:
“Затвердити зв1т директора тоариства про пщсумки фшансово-господарськоТ д1яльност1
товариства за 2012 рш”.
Пщсумки голосування:
“за ” &
голосгв, що становить '/'РС? % вгд зареестрованих на Зборах.
“проти ” <?_______ голосгв, що становить
О
% вгд зареестрованих на Зборах.
“утримався ” О________ голосгв, що становить О
% вгд зареестрованих на Зборах.
Прийняте р1шення: затвердити зв1т директора товариства про пщсумки фшансовогосподарськоТ д 1яльност 1 товариства за 2012 р1к .

ГОЛОВа Л1ЧИЛЫЮ1 КОМ1СП

( Н. А. Г н и д ю к)

Член л!чильноТ комюЙ

, _ ( Л.М. Боброва)

Член л!чильноТ комюй

. ( В.Ю. Купцов )

Протокол №3
Л1ЧШ1ьно1 ком!си про тдсумки голосування з питань порядку денного
загальних Зборгв акщонергв
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРШ СШ ЬГОСПТЕХШ КА”
( код €ДРГЮ У:00913456, мюцезнаходження 69013, Запор1зька область, м.Запор1жжя,
вул.Стартова, буд.1-Е)
13 кв 1тня 2013р.
Дата та час проведения загальних Зборгв:
“ 13” кв1тня 2013р. о 8.00 год.
За даними протоколу реестрацшноТ комюй:
Загальна кшыасть голосуючих акцш, прийнятих до облку: - 7 ^ ^ & & & &
штук;
Загальна кшьюсть голос1в акцюнер1в - власниюв голосуючих акцш, яю зарееструвалися для
участ! у Зборах становить
_ голосгв, що складае &С> % в1д
загально'Т ю лькосп голосуючих акцш Товариства, яю дають право голосу для вир1шення всгх
питань, що вщносяться до компетенцЙ Збор 1в.
Кшьюсть зареестрованих учасниюв Збор1в ( акцюнер1в та Тх представнию в):
Р> о аб .
Проведения шдрахунку голоав 1 шдведення шдсумюв голосування з данного питания
порядку денного здюнила л1чильна комю1я у юлькост 1 3 ( трьох ) о а б в наступному склад!:
Г олова л 1чильно'Т комюй - Г нидюк Нша Андрй'вка
Член л 1чильно'Т комюй - Боброва Людмила Михашйвна
Член л 1чильноТ комюй - Купцов Вадим Ю ршович
Питания 3 порядку денного: Прийняття р1шення за наслщками розгляду звп у
НаглядовоУ ради товариства.
Проект рнпення, винесеного на голосуання:
“Затвердити зв 1т НаглядовоТ ради Товариства ” .
Шдсумки голосування:
“за ” О
голоав, що становить У Р О
“проти ” €?______голосгв, що становить О
“утримався ”
&
голосгв, що становить О
Прийняте р 1шення:
“Затвердити зв1т НаглядовоТ ради Товариства ” .

Г ОЛОВа Л1ЧИЛЬН01 комюй
Член л 1чильно'Т комюй
Член Л1ЧИЛЬНО'Т КОМЮЙ

% вгд зареестрованих на Зборах.
% вгд зареестрованих на Зборах.
% вгд зареестрованих на Зборах.

Протокол №4
лгчильног ком ки про тдсумки голосування з питань порядку денного
загальних Зборгв акщонер'ш
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОР1ЖС1ЛЬГОСПТЕХН1КА”
( код €Д РП О У :00913456, мюцезнаходження: 69013, Запор13ька область, м.Запор1жжя,
вул.Стартова, буд.1-Е)
13 кв1тня 2013р.
Дата та час проведения загальних Збор1в:
“ 13” кв 1тня 2013р. о 8.00 год.
За даними протоколу реестрацшно 1 ком1сп:
Загальна кшыастъ голосуючих акцш, прийнятих до облку:
^ _______штук;
Загальна кшыасть голоав акцюнер1в - власниюв голосуючих акцш, яю зарееструвалися для
участ1 у Зборах становить ______ О
голоав, що складае
% вщ
загально! ю лькосй голосуючих акцш Товариства, яю дають право голосу для вир1шення в а х
питань, що вщносяться до компетенцй Збор1в.
Кшыасть зареестрованих учасниюв Збор1в ( акцюнер1в та гх представниюв ):
б'
о аб .
Проведения пщрахунку голоав 1 пщведення пщсумюв голосування з данного питания
порядку денного ЗД1СНИЛа Л1ЧИЛЬНа КОМ1С1Я у КШЬКОСТ1 3 ( трьох ) ОС1б в наступному складк
Г олова л1чильно1 КОМ1СП - Г нидюк Нша Андрпвна
Член л 1чильно 1 комюи - Боброва Людмила Михайл1вна
Член л 1чильно 1 ком 1С11 - Купцов Вадим ЮрШОВИЧ
Питания 4 порядку денного:
Затвердження висновюв Рев13шно1 комюп товариства за 2012 р1к.
Проект р1шення винесеного на голосування:
“Затвердити висновки рев1зшно1 ком ки товариства за 2012 рис”.
Пщсумки голосування:
“за ” голоав, що становить -/О & % в/'д зареестрованих на Зборах.
“проти ” _____^ ______ голосгв, що становить
& % вьд зареестрованих на Зборах.
“утримався ” &_______ голосгв, що становить
% вгд зареестрованих на Зборах.
Прийняте рппення: затвердити висновки Рев1зшно1 комюи товариства за 2012 р.

ГОЛОВа Л1ЧИЛЬН01 КОМ1СП

( Н.А. Гнидюк )

Член Л1ЧИЛЫЮ1

КОМ1СИ

( Л.М. Боброва )

Член Л1ЧИЛЫЮ1 КОМ1СИ

( В.Ю. Купцов)

Протокол №5
лгчильноХ ко.тси про тдсумки голосування з питань порядку денного
загальних Зборгв акщонер'т
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОР1ЖС1ЛЬГОСПТЕХН1КА”
( код €ДРГЮ У:00913456, мюцезнаходження: 69013, Запор1зька область, м.Запор1жжя,
вул.Стартова, буд.1-Е)
13 кв 1тня 2013р.
Дата та час проведения загальних Збор1в:
“ 13” кв 1тня 2013р. о 8.00 год.
За даними протоколу реестрацшно!' комюй:
Загальна кшьюсть голосуючих акцш, прийнятих до о б л к у : ^
& & & ________штук;
Загальна кшьюсть голосгв акцюнер1в -^власниюв голосуючих акцш, яю зарееструвалися для
участ1 у Зборах становить ______ $
голоав, що складае
% вщ
загально! юлькосй голосуючих акцш Товариства, яю дають право голосу для вирйпення в а х
питань, що вщносяться до компетенцп Збор1в.
Кшьюсть зареестрованих учасниюв Збор1в ( акцюнер1в та Тх представнию в):
&
о аб .
Проведения пщрахунку голоав 1 пщведення пщсумюв голосування з данного питания
порядку денного здюнила л1чильна комю1я у юлькосй 3 ( тр ьо х ) о а б в наступному склад к
Г олова л 1чильноТ комюй - Г нидюк Нша Андрнвна
Член л 1чильно 1 ком ки - Боброва Людмила Михайл1вна
Член л 1чильно'Т ком ки - Купцов Вадим ЮрШОВИЧ
Питания 5 порядку денного:
Затвердження р1чного звггу товариства за 2012р.
Проект рииення, винесеного на голосування:
Затвердження р1чного зв1ту товариства за 2012р.
Пщсумки голосування:
“з а ” $ & сРД З
голосгв, що становить / Р & % вгд зареестрованих на Зборах.
“проти ” &_______ голосгв, що становить
&
% вгд зареестрованих на Зборах.
“утргшався ” О________ голосгв, що становить &
% вгд зареестрованих на Зборах.
Прийняте р 1шення: затвердити р1чний звгг товариства за 2012р.

Г О Л О В а Л1ЧИЛЫЮ 1 КОМЮЙ

Член

Л1ЧИЛЬН01 КОМЮЙ

Член

Л1ЧИЛЬН01 КОМЮЙ

Протокол №6
Л1ЧШ1ЫЮ1 ком1си про тдсумки голосування з питань порядку денного
загальних ЗборЬв акщонергв
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОР1ЖС1ЛЬГОСПТЕХН1КА”
( код €ДРПОУ:00913456, мюцезнаходження: 69013, Запор1зька область, м.Запор1жжя,
вул.Стартова, будЛ-Е)
13 кв 1тня 2013р.
Дата та час проведения загальних Збор1в:
“ 13” кв 1тня 2013р. о 8.00 год.
За даними протоколу реестрацшноТ комюй:
Загальна кшыасть голосуючих акцш, прийнятих до облису: 4 ^ ^ * ? Р & О _____ штук;
Загальна кшыасть голос 1в акцюнетпв - власииюв голосуючих акцш, ям зарееструвалися для
участ 1 у Зборах становить
и ' Т ' б &с<, Э _______ голос 1в, що складае & ^
% вщ
загально! кш ькосп голосуючих акцш Товариства, яю дають право голосу для вир1шення вс 1х
питань, що вщносяться до компетенцй Збор1в.
Кшыасть зареестрованих учасниюв Збор1в ( акцюиер1в та IX представниюв ):
4
о аб .
Проведения пщрахунку голос1в 1 пщведення пщсумюв голосування з данного питания
порядку денного здюнила л1чильна комюгя у кшькост 1 3 ( тр ьо х ) ос1б в наступному склад1:
Г олова л 1чильно 1 комюй - Г нидюк Нша Андрйвна
Член л 1ч и л ь н о 1 комюй - Боброва Людмила Михайл1виа
Член л 1чильно 1 к о м 1СЙ - Купцов Вадим Юршович
Питания 6 порядку денного :
Порядок розподшу ( покриття) збитюв товариства за 2012р.
Проект рнпення винесеного на голосування:
Збитки товариства за 2012р. будуть погашеш при отриманш прибутку в наступних зв1тних
роках.
Пщсумки голосування:
,
“з а ” ? С
3 голосгв, що становить
' % вгд зареестрованих на Зборах.
“проти ” ______ (У
голосгв, що становить О
% вгд зареестрованих на Зборах.
“утримався ” - ______С?
голосгв, що становить С )
% вгд зареестрованих на Зборах
Прийняте рЁшення: Збитки товариства за 2012р. будуть погашеш при отриманш прибутку в
наступних зв 1тних роках.

Г О ЛОВа Л1ЧИЛЫЮ1 комюй

( Н.А. Г н и дю к)

Член

Л1ЧИЛЫЮ1 КОМЮЙ

( Л.М. Боброва)

Член Л1ЧИЛЫЮ1 КОМЮЙ

( В.Ю. К упцов)

Протокол №7
л1чильно1 комки про тдсумки голосування з питань порядку денного
загальних Зборгв акщонер 'т
ПУБЛ1ЧНОГО АКЩ ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРШ СШ ЬГОСПТЕХШ КА”
( код €ДРПОУ:(Ю913456, мкцезнаходження: 69013, Запор1зька область, м.Запор1жжя,
вул.Стартова, буд.1-Е)
13 кв 1тня 2013р.
Дата та час проведения загальних Збор1в:
“ 13” кв1тня 2013р. о 8.00 год.
За даними протоколу реестрацшно'Т комки:
Загальна кшьюсть голосуючих акцш, прийнятих до облку:
$
_______ _ штук;
Загальна кшьюсть голос! в акцюнер1в - власниюв голосуючих акцш, яю зарееструвалися для
участ! у Зборах становить
______ голосов, що складае
% вщ
загально'Т юлькост 1 голосуючих акцш Товариства, яю дають право голосу для вир1шення вс1х
питань, що вщносяться до комиетенци Збор1в.
Кшьюсть зареестрованих учасниюв Збор1в ( акцюнер1в та Тх представниюв ):
С
о аб .
Проведения пщрахунку голоав 1 пщведення пщсумюв голосування з данного питания
порядку денного здкнила лгчильна комк1я у кш ькосп 3 ( тр ьо х ) о а б в наступному складк
Г олова л1чильноТ ком ки - Г нидюк Нша Андрпвна
Член л 1чильноТ ком ки - Боброва Людмила Михайл1вна
Член л 1чильно 1' ком ки - Купцов Вадим Ю ршович
Питания 7 порядку деного:
Обрання директора товариства, заключения контракту з ним.
Проект рииення, винесеного на голосування:
“Обрати директором товариства Купцова Ю р к Миколайовича сроком на три роки,
заключите запропонований контракт з ним. Зпдно Статуту, вщ 1меш товариства, контракт
шдписати голов 1 НаглядовоТ ради”.
Пщсумки голосування:
“з а ” д
голосгв, що становить
% вгд кглькостг голосгв з даного питания.
“проти ” - ______ ^ _____ голосгв, що становить О __ % кглькостг голосгв з даного питания
“утримався
С?
голосгв, що становить О % вгд кглькостг голосгв з даного питания
Прийняте р1шення: обрати директором товариства Купцова Юр1я Миколайовича сроком на
три роки, заключите запропонований контракт контракт з ним. Зпдно Статуту, вщ 1меш
товариства, контракт пщписати голов! НаглядовоТ ради.

ГОЛОВа Л1ЧИЛЬН01 КОМ1СЙ

( Н. А. Г н и д ю к )

Протокол №8
лгчильног К0М1СП про тдсумки голосування з питань порядку денного загальних
Зборгв акщонергв
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮ НЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАП О РШ СЫ ЬГО СП ТЕХШ КА”
( код €ДРГ10У:00913456, мюцезнаходження: 69013, Запор1зька область, м.Запор1жжя,
вул.Стартова, буд.1-Е)
13 кв 1тня 2013 р.
Дата та час проведения загальних Зборхв:
“ 13” кв 1тня 2013р. о 8.00 год.
За даними протоколу реестрацшноТ комки:
Загальна кшьюсть голосуючих акцш, прийнятих до облйсу:
У ^ (/& ( / _______штук;
Загальна кшьюсть голосгв акцюнер1в - власииюв голосуючих акцш, яю зарееструвалися для
(
6
голосгв, що складае
% вщ загально'!
участ! у Зборах становить______ 5
к1лькост1 голосуючих акцш Товариства, яю дають право голосу для вирхшення вс1х питань, що
вщносяться до компетенцй Збор 1в.
Кшьюсть зареестрованих учасниюв Збор 1в ( акцюнер1в та IX иредставниюв ):
о аб .
Проведения пщрахунку голос 1в 1 пщведення пщсумюв голосування з данного питания порядку
денного здшснила л1чильна ком1с1я у юлькост 1 3 ( трьох ) ос 1б в наступному склад1:
Г олова л 1чильн 01 ком кй - Г нидюк Нша Андрпвна
Член л 1чильно 1 ком ки - Боброва Людмила Михайл1вна
Член л1чильно1 ко м кй - Купцов Вадим Юршович
Питания 8 порядку деного:
Обрання голови та члешв НаглядовоТ ради, затверджеиня умов цившьно-правових договор1в, що
укладатимуться з ними, встановлення розм1ру Тх винагороди, обрання особи, яка уповиоважуеться
на подписания цившьно-правових договор1в з головою та членами НаглядовоТ ради,
п.п. 8.1. Обрання члешв НаглядовоТ ради
Проект р1шення, винесеного на голосування:
Обрати новий склад Наглядово 1' ради з кандидате, яю наберуть найбшьшу кшьюсть голоав
пор 1вняно з 1ншими кандидатами 13 запропонованих:
- Купцова 1рина Юривна
Товариство з обмеженою вщповщальшстю “Науково-виробнича ф1рма “Техно-Трейд”
Рязанова Ольга Сташслав1вна
- Тарасов С ерий 1ванович
Принцип голосування: одна акщя - 3 голоси.
Загальна кшьюсть голоав з даного питания становить - ( ОС?
О У
голоав
Купцова 1рина Юривна
“за” голоси, що становить
вщ кшькостг голос 1в з даного питания;
Товариство з обмеженою вщиовщальшсть “Науково-виробнича ф 1рма “Техно-Трейд”
“за” - 5
~
голоси, що становить ЗЪ.ЗЗРА вщ кшькоеп голос 1в з даного питания
Рязанова Ольга Сташслав1вна
“за” №
голоси, що становить
вщ к 1лькост) голос 1в з даного питания
- Тарасов Серий 1ванович
“за” 1 7 ______ голоси, що становить
& % вщ юлькосп голоав з даного питания
Прийняте р 1шення: обрати Наглядову раду з кандидата, яю набрали найбшьшу кшьюсть
голоси? иор 1вняно з шшими кандидатами, 1 сформувати Наглядову раду Товариства в

Протокол №9
лгчильноХ комгсп про тдсумки голосування з питань порядку денного загальних
Зборгв акщонер 'ш
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮ НЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОР1ЖС1ЛЬГОСПТЕХН1КА”
( код СДРГЮУ:00913456, мюцезнаходження: 69013, Запор1зька область, м.Запор1жжя,
вул.Стартова, буд.1-Е)
13 кв1тня 2013 р.
Дата та час проведения загальних Збор1в:
“ 13” кв 1тня 2013р. о 8.00 год.
За даними протоколу реестрацшно'Т комюй:
Загальна кшьюсть голосуючих акцш, прийнятих до облку:
п
______ штук;
Загальна кшьюсть голоав акцюнер1в - власниюв голосуючих акцш, яю зарееструвалися для
участ 1 у Зборах становить
______ голоав, що складае
% вщ загально'Т
к 1лькост 1 голосуючих акцш Товариства, яю дають право голосу для вирш ення во'х питань, що
вщносяться до компетенцн Збор1в.
Кшьюсть зареестрованих учасниюв Збор 1в ( акцюнер1в та Тх представниюв ):
оаб.
Проведения пщрахунку голоав 1 пщведення пщсумюв голосування з данного питания порядку
денного здшснила л1чильна комю 1я у юлькосй 3 ( трьох ) о а б в наступному складк
Г олова л 1чильно'Т комюп - Г нидюк Нша АндрГТвна
Член л 1чильно'Т комюп - Боброва Людмила Михашивна
Член Л 1ч и л ь н о 'Т комюй - Купцов Вадим Юршович
Питания 8 порядку деного:
Обрання голови та члешв НаглядовоТ ради, затвердження умов цившьно-правових договор1в, що
укладатимуться з ними, встановлення розм1ру Тх винагороди, обрання особи, яка уповноважуеться
на пщписання цившьно-правових договор1в з головою та членами НаглядовоТ ради.
п.п.8.2. Обрання голови НаглядовоТ ради
Проект р1шення, винесеного на голосування: обрати голову НаглядовоТ ради Купцову 1рину Юрпвну
Г олосували:
“за” _
_голоав, що становить
% вщ зареестрованих на Зборах;
О % вщ зареестрованих на Зборах;
“проти”_________ (2._____голоав, що становить
“утримались”
О _________голоав, що становить С?
% вщ зареестрованих на Зборах;
Прийняте рииення: обрати голову НаглядовоТ ради Купцову 1рину Юрпвну

Г олова л 1чильно'Т комюп

Протокол №10
лгчильнЫ комIси про тдсумки голосування з питань порядку денного загальних
Зборгв акщонергв
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОР1ЖС1ЛЬГОСПТЕХН1КА”
( код €ДРГЮ У:00913456, мюцезнаходження: 69013, Запор1зька область, м.Запор1жжя,
вул.Стартова, буд.1-Е)
13 квггня 2013 р.
Дата та час проведения загальних Збор 1в:
“ 13” кв 1тня 2013р. о 8.00 год.
За даними протоколу реестрацшноТ комюп:
Загальна кшьюсть голосуючих акцш, прийнятих до облйсу:_ <т У ы у О О О
_ штук;
Загальна кшьюсть голоав акцюнер 1в - власниюв голосуючих акцш, яю зарееструвалися для
% вщ загально'Г
участ1 у Зборах становить
Д* 3 ________голоав, що складае & 3
к 1лькост 1 голосуючих акцш Товариства, яю дають право голосу для вир 1шення в а х питань, що
вщносяться до компетенцп Збор1в.
Кшьюсть зареестрованих учасниюв Збор1в ( акц1онер1в та IX представник 1в ): ^
ос1б.
Проведения пщрахунку голоав 1 п1дведення пщсумюв голосування з данного питания порядку
денного здшснила л1чильна ком1с1я у юлькосп 3 ( трьох) ос1б в наступному склад 1:
Г олова л1чильно1 ком 1С11 - Г нидюк Н1на Андрпвна
Член л 1чильно 1 ком 1сн - Боброва Людмила Михайл 1вна
Член л 1чильно 1' ком 1си - Купцов Вадим Юршович
Питания 8 порядку деного:
Обрання голови та члешв НаглядовоТ ради, затвердження умов цившьно-правових договор1в, що
укладатимуться з ними, встановлення розм1ру Тх винагороди, обрання особи, яка уповноважуеться
на пщписання цившьно-правових договорЁв з головою та членами НаглядовоТ ради.
п.п. 8.3. затвердження умов цившьно-правових договор1в, що укладатимуться з головою та
членами НаглядовоТ ради, встановлення розм1ру Тх винагороди, обрання особи, яка
уповноважуеться на пщписання цившьно-правових договор1в з головою та членами НаглядовоТ
ради.
Проект рЁшення, винесеного на голосування:
Укласти з головою та членами Наглядово ‘1 ради безоплатш цившьно-правов 1 договори та
затвердити умови договор1в з Головою та членами НаглядовоТ ради у запропонованш редакцй.
Уповноважити на пщписання цившьно-правових договор1в з головою та членами НаглядовоТ
ради директора товариства Купцова Ю.М.
Голосували: ^
“за”
6> / &
голоав, що становить
% вщ зареестрованих на Зборах;
“проти”_______ О ______голоав, що становить
О
% вщ зареестрованих на Зборах;
“утримались”
О _________голос1в, що становить О
% в 1д зареестрованих на Зборах;
Прийняте р 1шення:
Укласти з головою та членами НаглядовоТ ради безоплатш цившьно-правов1 договори та
затвердити умови договор1в з Г оловою та членами НаглядовоТ ради у запропонованш редакцй.
Уповноважити на пщписання цившьно-правових договор 1в з головою та членами НаглядовоТ
ради директора товариства Купцова Ю.М.

ГО Л О В а Л1ЧИЛЬНО'Т КОМ1СЙ

( Н.А. Гнидю к)

Член л 1чильноТ комюй

( Л.М. Боброва)

Член

( В.Ю. Купцов )

Л1ЧИЛЬН01

комюп

Протокол №11
лгчильноХ комш'Ч про тдсумки голосування з питань порядку денного
загальних Збор1в акщонергв
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАП О РШ СЫ ЬГО СП ТЕХШ КА”
( код €ДРП О У :00913456, мгсцезнаходження: 69013, Запоргзька область, м.Запоргжжя,
вул.Стартова, будЛ-Е)
Дата та час проведения загальних Зборгв:
“ 13” кв 1тня 2013р. о 8.00 год.
За даними протоколу реестрацшног комки:
Загальна кшьюсть голосуючих акцш, прийнятих до облгку:
У &<& & & & _______штук;
Загальна кшьюсть голоав акцюнергв - власниюв голосуючих акцш, яю зарееструвалися для
участг у Зборах становить ______ ^ Д З __________ голоав, що складае
&5 _% вщ
загальног кглькостг голосуючих акш'й Товариства, яю дають право голосу для виргшення в а х
питань, що вщносяться до компетенцй Зборгв.
^
Кшьюсть зареестрованих учасниюв Зборгв ( акцюнергв та гх представниюв ):
$
осгб.
Проведения пщрахунку голоав 1 пщведення пщсумюв голосування з данного питания
порядку денного здгснила лгчильна комгсгя у юлькостг 3 ( трьох ) о а б в наступному складг:
Г олова л 1чильно 1 ком ки - Г нидюк Нгна Андрйвна
Член лгчильног ком ки - Боброва Людмила Михайлгвна
Член лгчильног ком ки - Купцов Вадим ЮрШОВИЧ
Питания 9. Обрання голови та члешв рев13шноТ комки
П.п.9.1. Обрання члешв Рев 1зшноТ комкн
Проект рниення винесеного на голосування:
Обрати новий склад Ревгзшног ком ки з кандидатгв яю наберуть найбшьшу кшьюсть голосгв
поргвняно з гншими кандидатами гз запропонованих:
- Купцова Наталгя Вгкторгвна
- Рязанов Вгталш Вгкторович
- Г орбачова Олена Олександргвна
- Кухтарьова Свгтлана 1вангвна
Принцип голосування: одна акшя - 3 голоси.
Загальна кшьюсть голосгв з даного питания становить
__голосгв.
Купцова Наталгя Вгкторгвна
“за”_
голоси, що становить 3%,33> о/0 вгд кглькостг голосгв з даного питания;
Рязанов Вгталш Вгкторович
“за”
<^ЛЗ>
голоси, що становить 3 3 3 % вгд кглькостг голосгв з даного питания;
Горбачова Олена Олександргвна
“за”_ я к № * _ голоси, що становить 33,33 % вгд кглькостг голосгв з даного питания;
Кухтарьова Свгтлана 1вангвна
“за”
О ________ голоси, що становить
& % вгд кглькостг голосгв з даного питания;
Прийняте ргшення: Обрати Ревгзшну комгсгю з кандидатгв, якг набрали найбшьшу
кшьюсть голосгв поргвняно з гншими кандидатами гз запропонованих г сформувати Ревгзгйну

Протокол №12
лгчильно! ком/си про тдсумки голосування з питань порядку денного загальних
Зборгв акщонергв
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОР1ЖС1ЛЬГОСПТЕХН1КА”
( код €ДРГ10У:00913456, мкцезнаходження: 69013, Запор1зька область, м.Запор 1жжя,
вул.Стартова, буд.1-Е)
13 кв 1тня 2013 р.
Дата та час проведения загальних Збор 1в:
“ 13” кв 1тня 2013р. о 8.00 год.
За даними протоколу реестрацшно'Т комки:
______ штук;
Загальна кшьюсть голосуючих акцш, прийнятих до облку:
7
Загальна кшьюсть голоав акцюнер1в - власниюв голосуючих акцш, яю зарееструвалися для
участ1 у Зборах становить______ Э
_____голоав, що складае
% вщ загально'Т
к1лькост1 голосуючих акцш Товариства, яю дають право голосу для вирш ення в а х питань, що
вщносяться до компетенци Збор1в.
Кшьюсть зареестрованих учасниюв Збор1в ( акцюнер1в та Тх представниюв ):
Э
о аб .
Проведения пщрахунку голоав 1 пщведення пщсумюв голосування з данного питания порядку
денного здшснила л1чильна ком1С1я у юлькост1 3 ( трьох ) о а б в наступному складк
Г олова л 1чильно'Т ком ки - Г нидюк Нша Андрпвна
Член л 1чильноТ ком ки - Боброва Людмила Михайл 1вна
Член л 1чильноТ ком ки - Купцов Вадим Юршович
Питания 9 порядку деного:
Обрання голови та члешв Рев131ЙноТ комки.
П.п.9.2. Обрання голови Рев1зшно‘Гкомки
Проект рЁшення, винесеного на голосування: обрати голову Рев13шноУ ком1сп Купцову Натал!ю
В 1ктор1вну
Голосували^
“за” _____ О IV
голоав, що становить
“проти”________
^
голоав, що становить
О
“утримались”_____ 0________ голоав, що становить ^

вщ зареестрованих на Зборах;
% вщ зареестрованих на Зборах;
% вщ зареестрованих на Зборах;

Прийняте р1шеиня: обрати голову Рев1зжноУ ком1сп Купцову Наталто Вжтор1вну

Г О Л О В а Л1ЧИЛЬНО'Т КОМ1СП

( Н.А. Г нидю к)

Член л 1чильноТ ком ки

( Л.М. Боброва)

Член л 1чильно'Т ком ки

( В.Ю. К упц ов)

Протокол №13
лгчильног комгси про тдсумки голосування з питань порядку денного
загальних Зборгв акцюнергв
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОР1ЖС1ЛЬГОСПТЕХН1КА”
( код €ДРГЮ У:00913456, мгсцезнаходження: 69013, Запоргзька область, м.Запоргжжя,
вул.Стартова, буд.1-Е)
Дата та час проведения загальних Зборгв:
“ 13” квгтня 2013р. о 8.00 год.
За даиими протоколу реестрацшног комгси:
-г/уо ~
_
Загальна кшьюсть голосуючих акцш, прийнятих до облгку:
______ штук;
Загальна кшьюсть голосгв акцюнергв - власникгв голосуючих акцгй, якг зарееструвалися для
участг у Зборах становить
О " ^ ^ З Я у2^______ голосгв, що складае Ь
% вгд
загальног кглькостг голосуючих акцгй Товариства, якг дають право голосу для виргшення всгх
питань, що вщносяться до компетенцй Зборгв.
Кшьюсть зареестрованих учасниюв Зборгв ( акцюнергв та гх представниюв ):
осгб.
Проведения пщрахунку голосгв г пщведення пгдсумюв голосування з данного питания
порядку денного здгснила лгчильна комгсгя у кглькостг 3 ( тр ьо х ) осгб в наступному складг:
Г олова лгчильног комгси - Г нидюк Нгна Андрпвна
Член лгчильног комгси - Боброва Людмила Михайлгвна
Член лгчильног комгси - Купцов Вадим Юршович
Питания 10 порядку деного: Про попереднс схвалення значних правочишв, як1 можуть
вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рйшення та про надання
повноважень на укладення таких правочишв
Проект рниення винесеного на голосування:
Попередньо схвалити вчинення Товариством в перюд з 13 квгтня 2013 року по 13 квгтня
2014 року ( включно ) значних правочишв, предметом ( характером ) яких е:
одержания Товариством кредитгв/позик ( прийняття грошових зо б о 'язан ь), гарантш,
акредитивгв та/або одержания будь-яких шших банювських продуктгв/послуг;
купгвля-продаж майна ( в тому числг нерухомого м ай н а), вщступлення права вимоги
та/або переведения боргу, оренди та лгзингу;
гншг господарсью правочиии, яю пов'язанг з дгяльигстю Товариства г в яких воно
виступае будь-якою гз сторгн.
Надати Наглядовгй радг Товариства повноваження без отримання додаткового ргшення
загальних зборгв акцгонергв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцгонергв значних
правочингв з усгма можливими змгнами та доповненнями, яю будуть укладатись
Товариством в перюд з 13 квгтня 2013 року по 13 квгтня 2014 року ( включно );
погоджувати /визначати перелгк майна ( майнових п р ав ) Товариства, яке пщлягае
вщчуженню, передачг в заставу/ гпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду ( уповноважувати з правом передоручення ) на укладання ( пгдписання )
Головою наглядовог ради, директором, посадовими особами органгв Товариства
попередньо схвалених в цьому пунктг Порядку денного загальних Зборгв значних
правочингв з усгма змгнами та доповненнями до них.
Доручити директору Товариства, який дге в його гнтересах та за згодою акцгонергв
оформляти г пгдписувати договори, якг е предметом попередньо схвалених значних
правочингв.
Товариство усвгдомлюе, що вчинення значного правочину е чинним незалежно вгд
збглыпення у майбутньому ринковог вартостг майна Товариства, збшыпення/зменшення

вартосп актив1в Товариства за даними останньоТ р1чноТ фшансово'Т зв1тност1, а також
можливих коливань курсу гривш до шоземних валют.
Шдсумки голосування:
.
“за” ______ О у Ь о ^ о , що становить _____ % вщ зареестрованих на Зборах;
“проти”__________^ ______ , що становить & % вщ зареестрованих на Зборах;
% вщ зареестрованих на Зборах
“утримався”_____ &_______ , що становить 'О
Прийняте рииення:
Попередньо схвалити вчинення Товариством в перюд з 13 квггня 2013 року по 13 кв 1тня
2014 року ( включно ) значних правочишв, предметом ( характером ) яких е:
одержання Товариством кредит 1в/позик ( прийняття грошових зобо'язань ), гарантш,
акредитив 1в та/або одержання будь-яких шших банювських продукт1в/послуг;
кушвля-продаж майна ( в тому числ 1 нерухомого м ай н а), вщступлення права вимоги
та/або переведения боргу, оренди та лгзингу;
ШШ1 ГОСПОДарСЬК1 правочини, ЯК1 ПОВ'язаН1 3 Д1ЯЛЬШСТК> Товариства 1 в яких воно
виступае будь-якою 13 стор 1н.
Надати Наглядов1й рад 1 Товариства повноваження без отримання додаткового р1шення
загальних збор1в акц 1онер 1в:
погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акц1онер1в значних
правочишв з ус1ма можливими зм1нами та доповненнями, яю будуть укладатись
Товариством в перюд з 13 квиты 2013 року по 13 квггня 2014 року ( включно );
погоджувати /визначати перел1к майна ( майнових прав ) Товариства, яке шдлягае
в1дчуженню, передач! в заставу/ шотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду ( уповноважувати з правом передоручення) на укладання ( шдписання )
Головою наглядовоТ ради, директором, посадовими особами оргашв Товариства
попередньо схвалених в цьому пункт 1 Порядку денного загальних Збор1в значних
правочишв з ус 1ма змшами та доповненнями до них.
Доручити директору Товариства, який д1е в його штересах та за згодою акцюнер1в
оформляти 1 пщписувати договори, яю е предметом попередньо схвалених значних
правочин 1в.
Товариство усв1домлюе, що вчинення значного правочину е чинним незалежно вщ
зб1льшення у майбутньому ринково! вартост 1 майна Товариства, зб1льшення/зменшення
вартост 1 актив1в Товариства за даними останньоТ р!чноТ ф1нансовоТ зв 1тност 1, а також
можливих коливань курсу гривш до шоземних валют.
Г олова л 1чильноТ комюй
Член л 1чильноТ комюп
Член

Л1ЧИЛЬНО‘Т КОМ1СЙ

'

(Н.А. Г нидюк)

Протокол
реестрац1Йно1 комки про пщсумки реестраци учасниюв
загальних збор1в акщонер1в ПАТ «Запор1жсшьгосптехшка»
м. Запор1жжя

приймальня директора

Реестрацшна ком1с1я у складк
Боброва Л.М. - голова реестрацшно '1 комюй
Г нидюк Н. А. - член реестрацшно '1 ком ки
Марковська В.М. - член реестрацшно '1 комюй
Провела реестрацпо акцюнер1в та Ух уповноважених представниюв, яю
прибули на Загальш збори акцюнер1в, що призначеш на 8.00 годину 13 квгтня
2013р. за адресою: м. Запор1жжя, вул. Стартова, 1Е, сел. Леваневського.
Початок реестраци акцюнерйв: 7.00 13 квгтня 2013р.
Кшець реестраци: 7.50 13 квгтня 2013р.
Перел 1к акцюнер 1в, яю мають право на участь у загальних зборах був
складений станом на 09 кв 1тня 2013р. на 24 годину.
Результата реестраци:
Загальна кшьюсть акцюнер1в: 1163
Загальна кшьюсть голосуючих акцш, прийнятих до обл1ку: 198 000,00штук
Зареестровано акцюнер 1в:
_______ , що складае
О, Ц
% вщ
загальноУ кшькость
серед них: акцюнер!в:
I/
представниюв акцюнергв:_/ ______
Вщмовлено в реестраци акцюнерам:
______
Пщстави вщмови:
- вщсутшсть у акцюнера ( його представника) необхщних докумештв, яю
надають йому право участ 1 у загальних зборах акцюнер1в_______
- дов1рен1сть, надана представником акцюнера, оформлена з порушенням
вимог д1ючого законодавства_ _ _ 2 ________
Кожному акцюнеру видаш бюлетш для голосування по кожному питанию
порядку денного. Всього кожний акцюнер отримав 13 бюлетшв: в т.ч. 2
бюлетня з кумулятивного голосування.
Кшьюсть голос 1в, що належать вщсутшм акцюнерам - Л
Акцюнери, що зарееструвалися для участт в загальних зборах в сукупностг
волод 1ють б У 6 # о 1 3 шт. голосуючих акцш товариства, у вщсотках це
складае
Уо В1Д загальноТ кшькост 1 акцш, прийнятих до облку.
Отже,
загальш
збори
Публ 1чного
акцюнерного
товариства
«Запор 1жсшьгосптехшка» мають кворум, бо на пщстав 1 ст.41 Закону УкраУни
«Про акцюнерш товариства», для участ 1 у зборах зарееструвалися акцюнери,
яю в сукупност1 володшть бшын як 60% голосуючих аКЦ1Й.
Письмових скарг 1 заяв по процедур! реестраци' не надходило.
______Л.М. Боброва
Г олова реестрацшноУ комки’
Член реестрацшноУ комюй
-У'
Н. А. Г нидюк
Член реестрацшноУ комюй_____ г г " __________ В.М. Марковська

