
ПРОТОКОЛ №21 
загальних збор1в акщонерЁв 

ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
“ЗАПОР1ЖС1ЛЬГОСПТЕХН1КА”

( Код за еДРПОУ: 00913456 ) 
м.Запоргжжя 12 квтня 2014р.

Мгсце проведения зборгв: м. Запор1жжя, вул. Стартова, 1Е, кабшет директора
Вгдкривае та головуе на загальних зборах: голова МаглядовоГ ради Купцова 1рина Юривна (
Протокол Наглядово'1 ради №35 вщ 12.02.2014р.)
Секретарем загальних Зборгв призначена Наглядовою радою Товариства -  Марковська 
Валентина Миколшвна ( Протокол №35 вщ 12.02.2014р.)
Згщно 31 Статутом ПАТ ”Запор1жсшьгосптехшка” загальш Збори акцюнергв скликаш за 
1шщативи Наглядово1 Ради шляхом:
- публшацп в журнал! «Шдомост1 державно1 комки з цшних папер1в та фондового ринку” 
№38 вщ 25.02.14р., де вказаний порядок денний;
- розсилки лист1в акцюнерам по адресам, як1 вказаш в реестр1 акцюнер1в, станом на 28 
лютого 2014р. на 24 годину. Вщправлення кореспонденци здшснювалось через п/в №13 в 
перюд з 05.03.14р. по 11.03.14р. тобто за 30 дшв до збор1в;

також на власнш сторшщ в мереж1 штернет РАТ.IIА розмщена шформащя про 
проведения загальних збор1в;

На початку збор1В було зроблено Оголошення! Згщно Закону Украши «Про 
депозитарну систему» №5178-У1 вщ 06.07.12р., який набрав чинноеп з 12.10.13р., кожен 
власник цшних папер1в повинен до 12.10.2014р. укласти з обраною ем1тентом депозитарною 
установою догов1р про обслуговування рахунку в цшних паперах (пд власного гмеш або 
здшснити переказ належних йому прав на Ц1НН1 папери на свш рахунок у ц1нних паперах, 
вщкритий в 1НШ1Й депозитарнш установ1. Цини папери власнитв, яш не укладутъ договгр до 
12.10.2014р., не враховуютъся при визначенш кворуму та при голосувант в органах емтента 
( у  тому числг -  загальних Зборах акщонергв) до моменту укладення власником цшних папер1в 
з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цшних паперах. Якщо 
загальними Зборами акцюнер1в буде прийнято р1шення про виплату ем1тентом див1денд1в, 
див1денди на таю акцп будуть нараховаш, але власник 1х отримае лише теля  укладення 
договору. Для того, щоб укласти догов1р про обслуговування рахунку в цшних паперах, 
акщонерам необхщно звернутися до депозитарно'1 установи ТОВ “ФК “Ем1с1я” за адресою: м. 
Запор1жжя, вул.40 роив Радянсько1 Украши, 6, кв.36, тел.061-222-52-82

Реестращю учасниив збор1в провела обрана Наглядовою радою Товариства ( Протокол №36 
вщ 28.03.2014р. ) реестрацшна КОМ1С1Я ( Голова реестрацшноТ ком1сп обраний п членами до 
початку проведения реестрацп ) у кшькост1 3 ( трьох ) ос1б в наступному склад1:
- Марковська Валентина Миколшвна- голова реестрацшно'1 комюп

Гнидюк Шна Андрпвна- член реестрац1Йно-1 ком1сй
- Боброва Людмила Михайлгвна- член реестрац1Йно'1 комкп 
Доповгдае голова реестрацшно '1 комгеи: Марковська В.М.
Перел1к акц1онер1в, як1 мають право на участь у зборах, складений станом на 08 квггня 2014 
року на 24 годину.
Зареестрований Статутний каштал ПАТ “ЗАПОР1ЖС1ЛЬГОСПТЕХН1КА” на дату 
проведения збор1в складае 198000,00 грн ( сто дев'яносто В1С1М тисяч гривень 00 копшок ). 
Статутний капрал Товариства подшено на 792000 ( с1мсот дев'носто дв1 тисяч1 ) акц1Й ( проси 
1менн1 ) номшальною вартютю 0,25 грн ( двадцять п'ять копшок ).
За даними протоколу реестрацшног комти
1. Загальна кшьюсть ос1б, включених до перел1ку акц1онер1в, як1 мають право на участь у 
загальних зборах: 1163
2. Загальна кшыасть голос1в акц1онер1в -  власник1в голосуючих акц1й товариства, як1 
зарееструвалися для участ! у загальних зборах: 516823



3. Кшьккть зареестрованих учасниив загальних Збор1в ( акцюнер1в та IX представниюв ): 5
4. Кворум загальних збор1в: 65,25%
На П1дстав1 протоколу реестрацшно'1 комюп вщ 12 квггня 2014р. про пщсумки реестраци 
учасники загальних збор1в визнали, що кворум, нсобхщний для проведения збор1в, з1брано 1 

збори вважаються лептимними.
Письмов1 скарги чи заяви по процедур! реестраци не надходили.

Акцюнерам Товариства шд час ищготовки до загальних збор1в була надана можливють 
ознайомитись з уама документами, пов'язаними з питаниями, що виносяться на розгляд 
збор1в, у строки та порядку, як1 передбачеш диочим законодавством Украши.

Порядок денний
1. Обрання члешв л1чильно1 комгсп, прийняття рпиення про припинення Тх повноважень.
2. Прийняття р1шення за наслщками розгляду зв1ту директора Товариства про пщсумки 
фшансово-господарсько'1 д1яльност1 Товариства за 2013р.
3. Прийняття р1шення за наслщками розгляду зв1ту наглядовоТ ради Товариства за 2013р.
4. Затвердження звпу та висновк1в Рев131йно'1 ком1сп Товариства за 201 Зр.
5. Затвердження р1чного звпу Товариства за 2013р.
6. Визначення порядку розподшу прибутку ( покриття збитюв ) Товариства за п1дсумками 

роботи за 2013р.
7. Затвердження Положения про загальш Збори ПАТ “ЗАПОР1ЖС1ЛЬГОСПТЕХН1КА”
8. Затвердження Положения про Рев1зшну ком1с1ю ПАТ “ЗАПОР1ЖС1ЛБГОСПТЕХН1КА”
9. Прийняття р1шення про попередне схвалення значних правочин1в, яю можуть вчинятися 

протягом одного року з дати прийняття такого р1шення та про надання повноважень на 
укладення таких правочишв

У встановлений Статутом та д1ючим законодавством термш 1нших пропозиц1й стосовно 
порядку денного не надшшло.

По першому питанию п о р я д к у  денного:
1. Обрання члешв л1чильно1 ком1си, прийняття р1шення про припинення Гх повноважень.

Слухали: голову збор1в Купцову 1рину Юривну, яка зазначила, що для складення протоколу 
загальних збор1в 1 проведения пщсумгав голосування по кожному питанию порядку денного 
Збор1в необхщно обрати л1чильну ком1С1ю. Вона запропонувала обрати л1чильну ком1с1ю у 
сл1дуючому складк
Г олова л1Чильно'1 ком1сп -  Боброва Людмила Михайл1вна 
Член л1чильно1 КОМ1СИ -  Гнидюк Нша Андривна 
Член л1чильн01 КОМ1СЙ -  Купцов Вадим Юршович
Повноваження л1чильно1 ком1С11 припиняються з моменту закшчення загальних Збор1в 
акц1онер1в вщ 12 кв1тня 2014р.

Голосували: “За”- 516823 голос1в, що становить ( 100% ) вщ зареестрованих на зборах; 
“Проти”- 0 голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримались”- 0 голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте рЁшення: обрати л1чильну комюйо у склад! :

Г олова л1чильно1 ком1си: Боброва Людмила Михайл1вна 
Член л1чильно1 КОМ1С11: Гнидюк Н1на Андривна 
Член л1чильно1 ком1си: Купцов Вадим Юр1йович 

Повноваження л1чильно'1 ком1си припиняються з моменту закшчення загальних Збор1в 
акцюнер1в вщ 12 кв1тня 2014р.
( Протокол Л1ЧЫЛЫЮ1 ко.шси №1 вгд 12 квтня 2014р. )

2



Слухали г о л о в у  Л 1 ч и л ь и о Т  к о м к и ,  Боброву Людмилу Михайл1вну, яка зазначила, що 
голосування на Зборах акцюнер1в по всгм питаниям порядку денного проводиться вщкрито з 
використанням бюлетешв для голосування, за принципом одна акщя -  один голос, без будь- 
яких обмежень для акцюнер1в. ГПдрахунок голоав проводиться шсля голосування окремо по 
кожному питанию порядку денного. 3 голосування по кожному питаннкУ порядку денного 
складаеться протокол л1чильноТ комки, який пщписуеться всгма членами л1чильно1 комки. 
Тшьки шсля складення протоколу л1чильно1 комки, розгладаеться слщуюче питания порядку 
денного.

По другому питанию порядку денного:
Прийняття ршення за наслщками розгляду зв1ту директора Товариства про пщсумки 
фшансово-господарсько'Г Д1яльносп Товариства за 2013р.

Слухали: директора Товариства Купцова Юр1я Миколайовича 31 звгтом про результата 
фшансово-господарсько! д1яльност1 Товариства за 2013р. Голова збор1в запропонувала 
затвердити зв1т директора Товариства про пщсумки фшансово-господарсько'1 д1яльност1 

Товариства за 2013р.
Голосували: “За”- 516823 голос1в, що становить ( 100% ) вщ зареестрованих на зборах; 
“Проти”- 0 голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримались”- 0 голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте рйпення: затвердити звгг директора Товариства про пщсумки фшансово- 
господарсько'1 Д1яльност1 товариства за 2013р1к. ( Протокол лгнилъног комхси №2 вгд 
12.04.14р.)

По третьому питанию порядку денного:
Прийняття ршення за наслщками розгляду звггу наглядово'1 ради Товариства за 2013р.

Слухали: голову НаглядовоГ ради Купцову 1.Ю. 13 зв1том про результата робота Наглядово1 

ради Товариства в 2013р. Голова збор1в запропонувала затвердити звгг Наглядово1 ради 
товариства за 2013р.
Голосували: “За”- 516823 голос1в, що становить ( 100% ) вщ зареестрованих на зборах; 
“Проти”- 0 голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримались”- 0.голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте рниення: затвердити зв1т наглядовоТ ради Товариства за 2013р. ( Протокол 
л 1 ч ш ъ н о 1  к о м 1 с п  № 3  в 1д  12.04.14р. )

По четвертому питанию порядку денного:
Затвердження зв1ту та висновк1в Рев1з1ЙноТ ком1Сн Товариства за 2013р.

Слухали: голову Ревшзшног ком1си Купцову Натално В1ктор1вну, яка надала на розгляд 
учасникам збор1в зв!т щодо проведених за 2013р. перев1рок фшансового стану Товариства та 
висновки за пщсумками проведених перев1рок.
Голова збор1в запропонувала затвердити звгг та висновки Рев1зшно1 комюп Товариства за 
2013р.
Голосували: “За”- 516823 голос1в, що становить (100% ) вщ зареестрованих на зборах; 
“Проти”- 0 голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримались”- 0 голоав, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте р1шення: затвердити зв1т та висновки Рев1з1йно1 комюп за 2013 рш.^ Протокол 
лгчшъног комгсп №4 вгд 12.04.14р. )
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По п'ятому питанию порядку денного:
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Затвердження р1чного зв1ту товариства за 2013р.

Слухали: директора Товариства Купцова Юр1я Миколайовича, який надав на розгляд 
учасникам Збор1в р1чний звгг Товариства за 2013р. Голова збор1в запропонувала затвердити 
р1чний зв1т Товариства за 2013р.
Голосували: “За”- 516823 голос1в, що становить ( 100% ) вщ зареестрованих на зборах; 
“Проти”- 0 голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримались”- 0 голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте р1шення: затвердити р1чний зв1т товариства за 2013р. ( Протокол лгчилъно'г комлей 
№5 вгд 12.04.14р.)

По шостому питанию порядку денного:
Визначення порядку розподшу прибутку ( покриття збитюв ) Товариства за пщ сумками 
роботи за 2013р.

Слухали: директора Купцова Юр1я Миколайовича, який повщомив, що за пщеумками роботи 
Товариства за 2013р., Товариство мае збитки. Отже, збитки будуть погашеш при отриманш 
прибутку в наступних зв1тних роках. Було запропоновано затвердити, що збитки будуть 
погашеш при отриманш прибутку в наступних зв1тних роках

Голосували: “За”- 516823 голоав, що становить (100% ) вщ зареестрованих на зборах; 
“Проти”- 0 голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримались”- 0 голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте р1шення: Затвердити, що збитки будуть погашен! при отриманш прибутку в 
наступних зв1тних роках.
( Протокол лгчилъно'г комгеи №6 вгд 12.04.2014р.)

По сьомому питанию порядку денного:
Затвердження Положения про загальш Збори ПАТ “ЗАПОР1ЖС1ЛБГОСПТЕХН1КА”

Слухали: голову збор1в Купцову 1.Ю. про необхщнють затвердження внутр1шн1х положень 
Товариства у зв'язку з приведениям д1яльност1 Товариства у вщповщшеть до норм Закону 
Украши “Про акцюнерш Товариства”. Акщонерам Товариства була надана можлив1сть 
ознайомитися з проектом Положения “Про загальш Збори ПАТ 
“ЗАПОР1ЖС1ЛБГОСПТЕХН1КА”. Голова Збор1в запоронувала затвердити Положения “Про 
загальш Збори ПАТ “ЗАПОР1ЖС1ЛБГОСПТЕХН1КА”.
Голосували: “3а”-516823 голос1в, що становить ( 100% ) вщ зареестрованих на зборах; 
“Проти”- 0 голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримались”- 0 голоав, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте рпнення: Затвердити Положения про загальш Збори ПАТ 
“ЗАПОР1ЖС1ЛБГОСПТЕХН1КА”

( Протокол лгчилъноХ комгси№7 вгд 12.04.2014р.)

По восьмому питанию порядку денного:
Затвердження Положения про Рев1зшну комюпо ПАТ “ЗАПОР1ЖС1ЛБГОСПТЕХН1КА”

Слухали: голову зборгв Купцову 1.Ю., про необхщн1сть затвердження внутр1шшх положень 
Товариства у зв'язку з приведениям д1яльност1 Товариства у вщповщшеть до норм Закону 
Украши “Про акцюнерш Товариства”. Акцюнерам Товариства була надана можливють 
ознайомитися з проектом Положения “Про Рев1зшну ком1С1Ю ПАТ 
“ЗАПОР1ЖСШБГОСПТЕХН1КА”. Голова Зборгв запоронувала затвердити Положения про 
Рев1з1йну ком1С1Ю ПАТ “ЗАПОР1ЖС1ЛБГОСПТЕХН1КА”.



Голосували: “За”- 516823голос1в, що становить ( 100% ) вщ зареестрованих на зборах; 
“Проти”- 0 голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримались”- 0 голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте р1шення: Затвердити Положения про Ревгзшну комшпо ПАТ 
“ЗАПОР1ЖСШБГОСПТЕХН1КА”
( Протокол л 1чилъно'1 колиси №8 вк) 12.04.2014р. )

По девятому питанию порядку денного:
Прийняття ршення про попередне схвалення значних правочишв, яю можуть вчйнятися 
протягом одного року з дати прийняття такого р1шення та про надання повноважень на 
укладення таких правочишв.

Слухали: директора товариства Купцова Ю.М., який запропонував попередньо схвалити 
вчинення Товариством в перюд з 12 кв1тня 2014 року по 12 кв1тня 2015 року ( включно ) 
значних правочишв, предметом ( характером ) яких е:

одержання Товариством кредит1в/позик ( прийняття грошових зобо'язань ), гарантш, 
акредитив1в та/або одержання будь-яких шших банювських продукпв/послуг; 
кушвля-продаж майна ( в тому числ1 нерухомого майна), вщступлення права вимоги 
та/або переведения боргу, оренди та л1зингу;
ш и п  г о с п о д а р с ь ю  п р а в о ч и н и , як1 п о в 'я з а ш  з  Д1я л ь ш с т ю  Товариства 1 в  я к и х  воно виступае 
б у д ь - я к о ю  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, яю будуть укладатись 
Товариством в перюд з 12 кв1тня 2014 року по 12 кв1тня 2015 року ( включно ); 
погоджувати /визначати перелш майна ( майнових прав ) Товариства, яке пщлягае 
вщчуженню, передач1 в заставу/ 1потеку, придбанню, тощо;
надавати згоду ( уповноважувати з правом передоручення ) на укладання ( пщписання ) 
Головою наглядово1 ради, директором, посадовими особами оргашв Товариства 
попередньо схвалених в цьому пункт1 Порядку денного загальних Збор1в значних 
правочишв з ус1ма змшами та доповненнями до них.
Доручити директору Товариства, який д1е в його штересах та за згодою акцюнер1в 
оформляти 1 пщписувати договори, як1 е предметом попередньо схвалених значних 
правочин1в.
Товариство усв1домлюе, що вчинення значного правочину е чинним незалежно вщ 
збшынення у майбутньому ринково! вартост1 майна Товариства, збшьшення/зменшення 
вартост1 актив1в Товариства за даними останньо!' р1чно‘1 ф1нансово1 зв1тност1, а також 
можливих коливань курсу гривш до шоземних валют. ( Протокол лгчильно'г комгсп №9 в и) 
12.04.2014р.)

Голосували: “За”- 516823 голос1в, що становить ( 100% ) вщ зареестрованих на зборах; 
“Проти”- 0 голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
“Утримались”- 0 голос1в, що становить 0% вщ зареестрованих на зборах;
Прийняте рЁшення:
Попередньо схвалити вчинення Товариством в перюд з 12 кв1тня 2014 року по 12 квп ня 
2015 року ( включно ) значних правочишв, предметом ( характером ) яких е:

одержання Товариством кредийв/позик ( прийняття грошових зобо'язань ), гарантш, 
акредитив1в та/або одержання будь-яких шших банювських продукт1в/послуг; 
кушвля-продаж майна ( в тому числ1 нерухомого майна), вщступлення права вимоги 
та/або переведения боргу, оренди та л1зингу;
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шпп господарсью правочини, яю пов'язаш з д1яльшстю Товариства 1 в яких воно 
виступае будь-якою 13 сторш.
Надати Наглядовш рад1 Товариства повноваження без отримання додаткового р1шення 
загальних зборгв акцюнер1в:
погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцюнер1в значних 
правочишв з ус1ма можливими змшами та доповненнями, як1 будуть укладатись 
Товариством в перюд з 12 кв1тня 2014 року по 12 квггня 2015 року ( включно ); 
погоджувати /визначати перелж майна ( майнових прав ) Товариства, яке шдлягае 
вщчуженню, передач! в заставу/ шотеку, придбанню, тощо;
надавати згоду ( уповноважувати з правом передоручення ) на укладання ( шдписання ) 
Головою наглядово!- ради, директором, посадовими особами оргашв Товариства 
попередньо схвалених в цьому пункт1 Порядку денного загальних Зборгв значних 
правочишв з усгма зм^нами та доповненнями до них.
Доручити директору Товариства, який д1е в його штересах та за згодою акщонергв 
оформляти 1 пгдписувати договори, як1 е предметом попередньо схвалених значних 
правочишв.
Товариство усвщомлюе, що вчинення значного правочину е чинним незалежно в1д 
збшыдення у майбутньому ринковоГ вартост! майна Товариства, зб1льшення/зменшення 
вартост1 актив1в Товариства за даними останньо’1 р1чно1 ф1нансово1 зв1тност1, а також 
можливих коливань курсу гривш до шоземних валют. ( Протокол лгчилъног комгси №9 вгд 
12.04.2014р)

Питания, як1 були винесен1 на голосування в Порядку денному вичерпаш.
Збори оголошуються закритими.

Голова збор1в 1.Ю. Купцова
Секретар В.М. Марковська

Директор
ПАТ “3АПОР1ЖС1ЛБГОСПТЕХН1КА” Ю.М. Купцов
М. П.
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