ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ремпобуттехніка»

м. Кропивницький

08 квітня 2017 року

Місце проведення: 25030, м. Кропивницький, вул. Бєляєва, 2, кімната №1.
Дата проведення чергових загальних зборів: 08.04.2017 р.
Форма проведення Загальних зборів: очна.
Вид Загальних зборів: річні.
Час початку реєстрації учасників Загальних зборів:09:30
Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 09:50
Час відкриття Загальних зборів: 10:00
Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах:
04.04.2017р.
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 Загальних зборах та загальна
кількість голосів, що належать їм: 2 (два) – 448 голосів.
Кворум загальних зборів : 100% від загальної кількості голосуючих акцій
Голова Загальних зборів: Дрібін Є.О.
Секретар Загальних зборів: Яблоков А.Є.
У відповідності до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” на засіданні
наглядової ради від 10.02.17р.(протокол № 1) прийнято рішення про скликання річних загальних
зборів акціонерів товариства та затвердження 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 Соловйова Л.Е.,
члени комісії: Бойко Г.А.
Голова реєстраційної комісії оголосив присутнім результати реєстрації учасників зборів та їх
уповноважених представників, які прибули на збори акціонерів ПрАТ «Ремпобуттехніка», що
призначені на 08 квітня 2017 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.
Порядок голосування на загальних зборах – голосування таємне, з використанням бюлетенів.
Збори розпочав Голова зборів Дрібін Є.О., він оголосив наступний порядок денний:

Порядок денний:
1.Обрання голови та членів лічильної комісії.
2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

4.Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження
регламенту зборів.
5.Звіт виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6.Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7.Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік
9.Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2016 рік.
10.Прийнятття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
11. Обрання членів наглядової ради.
12. Припинення повноважень Ревізора товариства.
13. Обрання Ревізора товариства.
14. Затвердження умов цивільно - правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами
наглядової ради, ревізором та виконавчим директором товариства, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр актів).

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: Соловйова Л.Е. – голова лічильної комісії;
Бойко Г.А – член 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 10.02.17р.).
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: Соловйова Л.Е. – голова лічильної комісії;
Бойко.Г.А.- член лічильної комісії після закінчення загальних зборів повноваження лічильної
комісії припинити.
Підрахунок голосів по першому питанню доручити провести тимчасовій лічильній комісії.
Голосували:
кількість голосів

% голосів
присутніх на
Зборах акціонерів

% від загальної
кількості голосів
акціонерів в Товаристві

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
НЕДІЙСНИМИ

0

0

0

0

0

0

ЗА

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: Соловйова Л.Е. – голова лічильної комісії; Бойко Г.А. – член 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 бюлетенів 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:
кількість голосів

% голосів
присутніх на
Зборах акціонерів

% від загальної
кількості голосів
акціонерів в Товаристві

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЗА

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
НЕДІЙСНИМИ

Прийняте рішення: для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах бюлетенів 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: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів
акціонерів.

Слухали: виконавчого директора товариства Зюзь О.І., який запропонував обрати головою
загальних зборів акціонерів Дрібіна Є.О., секретарем чергових зборів акціонерів Яблокова А.Є.
Пропозиція: обрати головою загальних зборів акціонерів Дрібіна Є.О., секретарем чергових
зборів акціонерів Яблокова А.Є.
Голосували:
кількість голосів

% голосів
присутніх на
Зборах акціонерів

% від загальної
кількості голосів
акціонерів в Товаристві

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
НЕДІЙСНИМИ
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0

0

0
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Прийняте рішення: обрати головою загальних зборів акціонерів Дрібіна Є.О., секретарем
чергових зборів акціонерів Яблокова А.Є.
Голосування проводилось бюлетенем №3.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.
4. По четвертому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: «Прийняття рішень з питань порядку проведення
чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Слухали виконавчого директора товариства Зюзь О.І., який запропонував: розгляд , обговорення та

голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.
Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів: доповіді до 15 хвилин,
виступи до 3 хвилин, запитання та довідки до 5 хвилин, збори провести без перерви.
Пропозиція: затвердити запропонований порядок проведення чергових загальних зборів
акціонерів.
Голосували:
кількість голосів

% голосів
присутніх на
Зборах акціонерів

% від загальної
кількості голосів
акціонерів в Товаристві

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
НЕДІЙСНИМИ

0

0

0

0

0

0

ЗА

Прийняте рішення: затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів
розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена
порядком денним. Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів:
доповіді до 15 хвилин, виступи до 3 хвилин, запитання та довідки до 5 хвилин, збори провести без
перерви.
Голосування проводилось бюлетенем №4.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.
5. По п’ятому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: Звіт виконавчого органу. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.

Слухали: звіт Директора товариства Зюзь О.І. про діяльність товариства в 2016 році та результати
діяльності товариства.
Пропозиція: затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2016 рік,
затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
Голосували:
кількість голосів

% голосів
присутніх на
Зборах акціонерів

% від загальної
кількості голосів
акціонерів в Товаристві

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЗА

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
НЕДІЙСНИМИ

Прийняте рішення: затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2016 рік,
затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
Голосування проводилось бюлетенем №5.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.
6. По шостому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.

Слухали: голову наглядової ради Дрібіна Є.І. яки доповів акціонерам товариства про роботу
наглядової ради в 2016 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:
кількість голосів

% голосів
присутніх на
Зборах акціонерів

% від загальної
кількості голосів
акціонерів в Товаристві

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
НЕДІЙСНИМИ

0

0

0

0

0

0

ЗА

Прийняте рішення: затвердити звіт наглядової ради, роботу наглядової ради Товариства визнати
задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем №6.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.
7. По сьомому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту.
Слухали: звіт ревізора товариства, висновки ревізора по результатам перевірки.
Пропозиція: звіт ревізора товариства взяти до уваги, висновки ревізора по результатам перевірки
затвердити.
Голосували:
кількість голосів

% голосів
присутніх на
Зборах акціонерів

% від загальної
кількості голосів
акціонерів в Товаристві

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
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0

0

0

0

0

0
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Прийняте рішення: звіт ревізора товариства взяти до уваги, висновки ревізора по результатам
перевірки затвердити.
Голосування проводилось бюлетенем №7.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.
8. Повосьмому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Слухали: бухгалтера товариства про результати діяльності товариства та річний звіт за 2016
рік.
Пропозиція: затвердити річний звіт товариства за 2016 рік.

Голосували:
кількість голосів

% голосів
присутніх на
Зборах акціонерів

% від загальної
кількості голосів
акціонерів в Товаристві

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
НЕДІЙСНИМИ

0

0

0

0

0

0

ЗА

Прийняте рішення: затвердити річний звіт товариства за 2016 рік.
Голосування проводилось бюлетенем №8.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.
9. Подев’ятому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: Визначення порядку розподілу прибутку/покриття
збитків за 2016 рік.

Слухали: директора товариства Зюзь О.І. про визначення порядку розподілу прибутку, покриття
збитків за 2016 рік.
Пропозиція: направити отриманий прибуток у 2016 році на покриття збитків минулих років.
дивіденди за 2016 рік не нараховувати.
Голосували:
кількість голосів

% голосів
присутніх на
Зборах акціонерів

% від загальної
кількості голосів
акціонерів в Товаристві

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЗА

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
НЕДІЙСНИМИ

Прийняте рішення: направити отриманий прибуток у 2016 році на покриття збитків минулих
років,дивіденди за 2016 рік не нараховувати
Голосування проводилось бюлетенем №9.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.
10. Подесятому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: Прийнятття рішення про припинення повноважень членів
наглядової ради.
Слухали: директора товариства Зюзь О.І. про припинення повноважень членів наглядової ради Дрібін
Є.О. – голова наглядової ради, Величко С.М., Сігалова В.М., Шевчук К.М., Дрібіна Г.Є. – члени наглядової
ради.
Пропозиція: припинити повноваження членів наглядової ради: Дрібін Є.О. – голова наглядової ради,
Величко С.М., Сігалова В.М., Шевчук К.М., Дрібіна Г.Є. – члени наглядової ради.

Голосували:
кількість голосів

% голосів
присутніх на
Зборах акціонерів

% від загальної
кількості голосів
акціонерів в Товаристві

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

ЗА

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У
0
0
0
ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
0
0
0
НЕДІЙСНИМИ
Прийняте рішення: : припинити повноваження членів наглядової ради: Дрібін Є.О. – голова

наглядової ради, Величко С.М., Сігалова В.М., Шевчук К.М., Дрібіна Г.Є. – члени наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем №10.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.
11. По одинадцятому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: Обрання членів наглядової ради.
Слухали: директора товариства Зюзь О.І. який оголосив кандидатів для обрання членами
наглядової ради товариства:
-Дрібін Є.О., Величко С.М., Колбасін С.В.
Пропозиція: обрати членами наглядової ради товариства :
- Дрібін Є.О., Величко С.М., Колбасін С.В.
Загальна кількість голосів акціонера (представника акціонера) Товариства для голосування по
питанню № 10 порядку денного зборів 448 акцій (голосів) помножена на кількість кандидатів у
члени Наглядової ради товариства 3 (три) членів дорівнює - 1344 голосів.
Підсумки кумулятивного голосування:
кількість голосів

% голосів
присутніх на
Зборах акціонерів

% від загальної
кількості голосів
акціонерів в Товаристві

1344

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЗА

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
НЕДІЙСНИМИ

Прийняте рішення: обрати членами наглядової ради товариства :
- Дрібін Є.О., Величко С.М., Колбасін С.В.
Голосування проводилось бюлетенем №11.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.
12. По дванадцятому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: Припинення повноважень Ревізора товариства.
Слухали: директора товариства Зюзь О.І. який оголосив про припинення повноважень Ревізора
товариства:
1)Бабенко Л.Б.
Пропозиція: припинити повноваження ревізора товариства Бабенко Л.Б.

Голосували:
кількість голосів

% голосів
присутніх на
Зборах акціонерів

% від загальної
кількості голосів
акціонерів в Товаристві

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
НЕДІЙСНИМИ

0

0

0

0

0

0

ЗА

Прийняте рішення: припинити повноваження ревізора товариства Бабенко Л.Б.
Голосування проводилось бюлетенем №12.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.
13. По тринадцятому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: Обрання Ревізора товариства.
Слухали: директора товариства Зюзь О.І. який оголосив кандидата для обрання Ревізора
товариства:
Пропозиція: обрати Ревізором товариства Бабенко Л.Б.
Загальна кількість голосів акціонера (представника акціонера) Товариства для голосування по
питанню № 13 порядку денного зборів 448акцій (голосів) помножена на кількість кандидатів на
посаду ревізора товариства 1 (один) членів дорівнює - 448 голосів.
Підсумки кумулятивного голосування:
кількість голосів

% голосів
присутніх на
Зборах акціонерів

% від загальної
кількості голосів
акціонерів в Товаристві

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
НЕДІЙСНИМИ

0

0

0

0

0

0

ЗА

Прийняте рішення: обрати Ревізором товариства Бабенко Л.Б.
Голосування проводилось бюлетенем №13.
За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.
14. По чотирнадцятому питанню порядку денного.
Питання винесене на голосування: Затвердження умов цивільно - правових договорів
(контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, ревізором та виконавчим директором
товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контр актів).
Слухали: директора товариства Зюзь О.І. який запропонував затвердити умови цивільно-правових

договорів з членами наглядової ради , ревізором та виконавчим директором товариства, обраними
на чергових загальних зборах акціонерів 08.04.17р. Визначити особою, яка уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства, ревізором
товариства – виконавчого директора Зюзь О.І.
Пропозиція: затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ,
ревізором та виконавчим директором товариства, обраними на чергових загальних зборах
акціонерів 08. квітня 2017 року. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-

правових договорів з членами наглядової ради товариства, ревізором товариства – виконавчого
директора Зюзь О.І.
Голосували:
кількість голосів

% голосів
присутніх на
Зборах акціонерів

% від загальної
кількості голосів
акціонерів в Товаристві

448

100%

100%

ПРОТИ

0

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

0

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У
ГОЛОСУВАННІ
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ
ВИЗНАНИМИ
НЕДІЙСНИМИ

0

0

0

0

0

0

ЗА

Прийняте рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ,
ревізором та виконавчим директором товариства, обраними на чергових загальних зборах
акціонерів 08. квітня 2017 року. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами наглядової ради товариства, ревізором товариства – виконавчого
директора Зюзь О.І.
Голосування проводилось бюлетенем №14.
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:

___________________________________

Яблоков А.Є.

