ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ремпобуттехніка»
м. Кропивницький

06 квітня 2019 року

Місце проведення: 25030, м. Кропивницький, вул. Беляєва, 2, кімната №1.
Дата проведення річних загальних зборів: 06.04.2019р.
Форма проведення Загальних зборів: очна.
Вид Загальних зборів: річні.
Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 09:30
Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 09:45
Час відкриття Загальних зборів: 10:00
Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах:
02.04.2019р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: 74 (сімдесят чотири) акціонера, яким належить - 1360 голосові.
Загальна кількість осіб власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів: 2
(два) акціонера, які спільно володіють - 448 голосами.
Кількість акціонерів, які зареєструвались і прийняли участь у річних Загальних зборах та
загальна кількість голосів, що належать їм: 2 (два) акціонера – 448 голосів.
Кворум загальних зборів : 100% від загальної кількості голосуючих акцій
Голова Загальних зборів: Дрібін Є.О.
Секретар Загальних зборів: Велічко С.М.
Лічильна комісія: Яблоков А.Є.-Голова лічильної комісії,
Порядок голосування на загальних зборах: голосування таємне, з використанням бюлетенів
У відповідності до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” на засіданні наглядової ради
від 18.02.19р. (протокол № 1) прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів
товариства та затвердження проекту порядку денного загальних зборів. Для проведення реєстрації
учасників Загальних зборів акціонерів та підрахунку голосів акціонерів наглядовою радою призначено
реєстраційну комісію в складі двох осіб на чолі з головою Колбасін С.В., члени комісії: Гулько В.І.
(протокол №1 від 18.02.19р.).
Голова реєстраційної комісії оголосив присутнім результати реєстрації учасників зборів та їх
уповноважених представників, які прибули на збори акціонерів ПрАТ «Ремпобуттехніка», що призначені
на 06 квітня 2019 року.
Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить:
448, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення загальних
зборів досягнуто, для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалось 2 (два) акціонера, які сукупно є
власниками 100% голосуючих акцій, збори є правомочними.
Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.
Збори розпочав Голова зборів Дрібін Є.О., він оголосив наступний порядок денний:

1.

Порядок денний:
Обрання голови та членів Лічильної комісії.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Звіт Виконавчого органу за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Звіт Ревізора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2018 рік та затвердження річних
дивідендів.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту та визначення
уповноваженої особи, яка від імені Товариства вчинить дії, необхідні для проведення державної
реєстрації Статуту в новій редакції.
Було наголошено, що даний порядок денний річних загальних зборів був затверджений
наглядовою радою товариства 29 березня 2019 року (протокол №2). Згідно Закону України «Про
акціонерні товариства» за 30 днів до дати проведення зборів акціонерам було направлено листи з
повідомленням про проведення річних загальних зборів акціонерів, а також відповідне оголошення
розміщено повідомлення про проведення зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та
на власному веб-сайті (разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного).
До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку
голосування та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних
зборах надає тимчасова лічильна комісія у складі: Голова тимчасової лічильної комісії-Яблоков Андрій
Євгенович (протокол наглядової ради від 18.02.2019р. №1).

Розгляд питань порядку денного:
1. По першому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: «Обрання голови та членів лічильної комісії».
Слухали: Голову зборів Дрібна Є.О. який запропонував в ході роботи річних загальних зборів акціонерів
розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком
денним, голосування проводити з використанням бюлетенів; фіксування розгляду питань технічними
засобами не проводити; для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в
складі: Яблоков А.Є. – голова лічильної комісії.
Після закінчення зборів повноваження членів лічильної комісії припинити.
Підрахунок голосів по першому питанню проводить тимчасова лічильна комісія призначена наглядової
радою товариства (протокол № 1 від 18.02.19р.).
Пропозиція: обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена
порядком денним, голосування проводити з використанням бюлетенів; фіксування розгляду питань
технічними засобами не проводити; для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати
лічильну комісію в складі: Яблоков А.Є. – голова лічильної комісії.
Після закінчення загальних зборів повноваження лічильної комісії припинити.
Підрахунок голосів по першому питанню проводить тимчасова лічильна комісія.
Голосували:
% від загальної
% голосів
кількості голосів
присутніх на
кількість голосів
акціонерів в
Зборах
Товаристві
акціонерів
ЗА

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ
0
0
0
У ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
0
0
0
НЕДІЙСНИМИ
Прийняте рішення: в ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування
по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, голосування проводити з
використанням бюлетенів; фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити; для проведення

підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі: Яблоков А.Є. – голова лічильної
комісії. Після закінчення зборів повноваження членів лічильної комісії припинити
Голосування проводилось бюлетенем №1.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

2. По другому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: «Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для
голосування».
Слухали: голову зборів який доповів, що для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах
бюлетені для голосування повинні відповідати зразкам, затвердженим наглядовою радою товариства та
повинні бути засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та печаткою товариства.
Пропозиція: затвердити оголошений порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
Голосували:
% від загальної
% голосів
кількості голосів
присутніх на
кількість голосів
акціонерів в
Зборах
Товаристві
акціонерів
ЗА

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ
0
0
0
У ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
0
0
0
НЕДІЙСНИМИ
Прийняте рішення: для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах бюлетені для
голосування повинні відповідати зразкам, затвердженим наглядовою радою товариства та повинні бути
засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та печаткою товариства.
Голосування проводилось бюлетенем №2.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

3. По третьому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: «Звіт Виконавчого органу за 2018 рік та затвердження
заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».
Слухали: звіт Директора товариства Зюзь О.І. про діяльність товариства в 2018 році та результати
діяльності товариства, який доповів присутнім акціонерам про фінансово-господарську діяльність
товариства за 2018 рік та про напрямки діяльності на 2019 рік. Директор товариства в своєму виступі
відмітив, що незважаючи на важкі умови господарювання в умовах економічної кризи товариству вдалося
утримати необхідні обсяги виробництва, вчасно виплачувати працівникам заробітну плату та своєчасно
проводити розрахунки з податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету.
Пропозиція: затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2018 рік, затвердити
річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.
Голосували:
% від загальної
% голосів
кількості голосів
присутніх на
кількість голосів
акціонерів в
Зборах
Товаристві
акціонерів
ЗА

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ
У ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
НЕДІЙСНИМИ

Прийняте рішення: затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2018 рік,
затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.
Голосування проводилось бюлетенем №3.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.
4. По четвертому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: «Звіт Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за
результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».
Слухали: голову наглядової ради Дрібіна Є.І. який доповів акціонерам товариства про роботу
наглядової ради в 2018 році. Звіт наглядової ради взяти до уваги, роботу наглядової ради Товариства
визнати задовільною.
Пропозиція: затвердити звіт наглядової ради, роботу наглядової ради Товариства
визнати
задовільною.
Голосували:
% від загальної
% голосів
кількості голосів
присутніх на
кількість голосів
акціонерів в
Зборах
Товаристві
акціонерів
ЗА

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ
0
0
0
У ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
0
0
0
НЕДІЙСНИМИ
Прийняте рішення: затвердити звіт наглядової ради, роботу наглядової ради Товариства визнати
задовільною.
Голосування проводилось бюлетенем №4.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.
5. По п’ятому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: «Звіт Ревізора за 2018 рік та затвердження заходів за
результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та
затвердження висновків».
Слухали: звіт ревізора товариства та висновки ревізора по результатам перевірки фінансово-господарської
діяльності товариства за результатами фінансового 2018 року. Ревізор товариства підтвердив достовірність
та повноту даних фінансової звітності за 2018 рік. А також повідомив, що фактів порушення законодавства
під час провадження фінансово-господарської діяльності, порядку ведення бухгалтерського обліку та
подання звітності не встановлено. Річна фінансова звітність перевірена Ревізором товариства та
незележним аудитором. Виконавчим директором товариства забезпечено доступ до всіх документів
необхідних для перевірки результатів фінансово господарської діяльності товариства.
Пропозиція: звіт ревізора товариства Бабенко Л.Б взяти до уваги, висновки ревізора по результатам
перевірки затвердити.
Голосували:
% від загальної
% голосів
кількості голосів
присутніх на
кількість голосів
акціонерів в
Зборах
Товаристві
акціонерів
ЗА

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ
У ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
НЕДІЙСНИМИ

Прийняте рішення: звіт ревізора товариства Бабенко Л.Б. взяти до уваги, висновки ревізора по
результатам перевірки затвердити.
Голосування проводилось бюлетенем №5.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.
6. По шостому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018
рік».
Слухали: бухгалтера товариства про результати діяльності товариства та річний звіт за 2018р.
Пропозиція: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2018 рік.
Голосували:
% від загальної
% голосів
кількості голосів
присутніх на
кількість голосів
акціонерів в
Зборах
Товаристві
акціонерів
ЗА

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ
0
0
У ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
0
0
НЕДІЙСНИМИ
Прийняте рішення: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2018 рік.
Голосування проводилось бюлетенем №6.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

0
0

7. По сьомому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: «Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків
за 2018 рік та затвердження річних дивідендів».
Слухали: директора товариства Зюзь О.І. про визначення порядку розподілу прибутку, покриття збитків за
2018 рік.
Пропозиція: направити отриманий прибуток у 2018 році на покриття збитків минулих років, дивіденди за
2018 рік не нараховувати.
Голосували:
% від загальної
% голосів
кількості голосів
присутніх на
кількість голосів
акціонерів в
Зборах
Товаристві
акціонерів
ЗА

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ
0
0
0
У ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
0
0
0
НЕДІЙСНИМИ
Прийняте рішення: направити отриманий прибуток у 2018 році на покриття збитків минулих років,
дивіденди за 2018 рік не нараховувати.
Голосування проводилось бюлетенем №7.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.
8. По восьмому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження
нової редакції Статуту та визначення уповноваженої особи, яка від імені Товариства вчинить дії,
необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції».

Слухали: голову наглядової ради Товариства Дрібіна Є.О., який повідомив про необхідність затвердити
нову редакцію Статуту Товариства в зв’язку зі значними змінами в законі України «Про акціонерні
товариства» та запропонував уповноважити директора Товариства здійснювати певні дії.
Пропозиція: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити керівника Товариства Зюзь
Олександра Івановича підписати нову редакцію статуту та здійснити усі необхідні дії, пов’язані з
державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уповноважити заповнювати та
підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Кіровоградської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій
особі з метою проведення вищезазначених дій.
Голосували:
% голосів
% від загальної
присутніх на
кількості голосів
кількість голосів
Зборах
акціонерів в
акціонерів
Товаристві
ЗА

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ
0
0
0
У ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
0
0
0
НЕДІЙСНИМИ
Прийняте рішення Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити керівника Товариства
Зюзь О.І.. підписати нову редакцію статуту та здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною
реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уповноважити заповнювати та підписувати, а
також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Кіровоградської
області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою
проведення вищезазначених дій.
Голосування проводилось бюлетенем №8.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.
Розглянуто всі питання порядку денного, результати голосування оголошено на загальних зборах,
письмових скарг та заяв, щодо проведення річних зборів акціонерів та процедури підрахунку голосів не
отримано.

ПІДПИСИ:
Голова зборів:

___________________________________

Дрібін Є.О.

Секретар зборів:

___________________________________

Велічко С.М.

