
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО 

«ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ» 
Дата проведення Загальних зборів: 17 грудня 2019 року 
Місце проведення Загальних зборів: 69041, м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 26 кім. 4.13 конференц-зала 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Обрання лічильної комісії. Припинення повноважень лічильної комісії. 
2. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. 
3. Прийняття Статуту Товариства у новій редакції. 
4. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 

 
Перше питання Порядку денного: «Обрання лічильної комісії. Припинення повноважень лічильної ко-
місії». 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Обрати лічильну комісію у складі: 
Голова лічильної комісії - Поліщук О.І. 
Член лічильної комісії - Помаз А.А. 
Повноваження лічильної комісії припинити після закінчення позачергових зборів акціонерів і підписання 

усіх необхідних документів, пов'язаних з цими зборами. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» -  791460  голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у позачергових 
зборах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
Друге питання Порядку денного: «Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів». 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Розгляд, обговорення та голосування з питань проводити в послідовності, передбаченій Порядком денним, фік-

сацію розгляду питань технічними засобами не здійснювати. Доповіді до 15 хвилин,  виступи до 5 хвилин. 
Голосування з усіх питань Порядку денного бюлетенями; принцип голосування - одна голосуюча акція один 

голос.  
Довідки, оголошення - після закінчення зборів. 
Бюлетені для голосування засвідчуються у момент видачі акціонерові (його представникові), який реєструється 

для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів. 
Завірення бюлетеня для голосування відбувається шляхом підписання членом Реєстраційної комісії (особистий 

підпис та ПІБ).  
Бюлетень повинен містити напис: «Завірено. Член Реєстраційної комісії (ПІБ, підпис)». 
Якщо бюлетень для голосування складається з декількох листів, завіряється кожен лист такого бюлетеня. 
У разі недійсності бюлетеня на ньому Головою лічильної комісії (Реєстраційній комісії) робиться відмітка з 

вказівкою підстав про його недійсність. Відмітка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами усіх членів лі-
чильної комісії (Реєстраційній комісії) (ПІБ, підпис). 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» -  791460  голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у позачергових 
Загальних зборах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
Третє питання Порядку денного: «Прийняття Статуту Товариства у новій редакції». 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Внести зміни до Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» 



шляхом викладення Статуту у новій редакції. 
Доручити Голові позачергових Загальних зборів акціонерів від 17 грудня 2019 року підписати Статут То-

вариства в новій  редакції і провести державну реєстрацію Статуту в новій редакції. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» -  791460  голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у позачергових 
Загальних зборах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
Четверте питання Порядку денного: «затвердження Положення про Наглядову раду Товариства». 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Затвердити Положення про Наглядову раду товариства. 
Доручити Голові позачергових Загальних зборів Товариства підписати положення від імені Товариства. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» -  791460  голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у позачергових 
Загальних зборах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
 
 
Голова позачергових зборів акціонерів    Риженкова І.О. 
 
Голова лічільної комісії      Поліщук О.І. 


