протокол м1

рiчних загальЕих зборiв акцiонерiв

АТ

<<Енергетичний завод <<Енергетик)
вц 23 березня 2015 року

черговi Загаrьнi збори акцiонерiв (далi _- <загалънi
зборш>) Приватного акцiонерЕого
товариства <Енергетичнrтй завод <<Енергетrто> (оод
z+l+i+эi1, далi за текстом
Товариство) проводилися 2З березrrя 201Ъ
о
14
годинi
00 хв,
року

Мсце проведення черговPD( загаJIьнIж зборiв акцiонерЬ Товариств
вул. Бориспiльоъкц 9, примiщешUI шдприсмства.

а:

02099, м, Киiв,

Реестрацiя акцiонерiв (предотавникiв акцiонерiв)
р*озпочаJIасъ ж.аз.2а15 року о 12
ГОЛШri 00 ХВИЛИТr Та ЗаКirrТЙаСu о 1З год1,Iтri +i
Йитпrн реестрафйrrою комiсiсю. загалънi
збори розпочалися о 14 годrдri 00 хвпuин та закiлтчиrпr
робоry о 17 годr.rнi 02 хвигпtн,
Всъого на облiкУ у peccTpi перебувас 40 акцiонерiв, яким
напежить 1084000 голосiв,
стаЕовIтгь
100Уо.
що

i станомПерелiк акчiонерiв,

якi

*lTJ:

право.на

зборах, був складений
у
на 24 годину за три робочюr днi до}п{t}сть
проведенrrя
Загаrьшоr
зборiв, тобто на
jr 17.03.20l5 ooкr
ri

загаJIьних

y,,J

б

акцiонерiв' якиМ напежатъ голосуюIII.D( фl*поr паперiв 1070410
шryк
Товариства та якi в загалънiй ooi*o."i *БйЪ*r"
1070410
голосами
на Загалънrлr зборах, що стаIIовить 1аOОА.
ПовноважеЕня цредотавrргкiв акцiонерiв перевiрено.

-_лл-з:_,_,зоuu"о
акцй

ПРОСТIiD( 1ш{еHHI,D(

КворуМ дJIя IIроВедеш{rI Зага-lьлшоr зборiв та прийняття
будь-якlоt рiшеrь наявшгй.
Загальнi збори правомочнi,

}

pimeн}ilt про проведеЕ}uI Загаrшпur
зýоqч
лакцiстrерiв прийrrятi НаглядовOю радою
ТОВаРИСТВа Та ОфОрмпенi Протоколом Jrlb2 вiд io.oz
201rЪ;r.у,ТЙо*iдrrо до якого:
- ffатою скJIаданн'I перелiкУ акцiонерiв, якi ;й;" бути повiдомпеннi
про
цроведеш{lI рi.mюi загаJIьних зборiв, станом на 12лютого ZOtSp.;
- !атоЮ складаЕЕ'I перелiКу акцiонерiв, якi маютъ право на
у{астъ у черговLD(
загаJIънIд( зборах акцiонерiв Товариств& визначено
1 7. 0 3 .2а 1 5
обрано- гоповою чергових загаJIьних зборi" uЙо".рiu рЪ"у
То*uриства - чпеЕа
Нагпядовоi ради Ловейlса МиколУ Грrторовиtlа; секретарем
чергових
-l-_ --- * загa}JIьнIФ(
-*^
_
1б-орiв акцiонерiв ТовариотВа Перетятъко НаталЬ васий"rУ.
;1. *Обрано реестраr{iйну комiсiю у складi трьох осiб:
_Голова реестрацiйноi KoMicii- Эiнчук N,Iйайло Щемянович;
2,
__Член ресстрафforоТ KoMi.ii - |орЯ.,i".о СuiЙJЙ;i;;;;^'
3. Член реестрафйноi KoMioii * Горобwшин Iгор
олекЬitо-Ь
- ЗатвеРдкенО насryгппай порядок деrшлй черговlD( загаJIъних зборiв акцiонерiв
Товариства:

1. Обрання пiчилъноi KoMicii

запtJIънLDt зборiв.

2. Обрання голови та секретаря загальнIФ( зборiв.
З. ЗатверджеЕ{rI порядку фегламенry) проведеш{я загалъних зборiв.
4. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiялънiсть

Товариства за
20|4р.
5. Звiт Наглядовоi Ради Товариства за 2014р.
6. Звiт Ревiзifurоi KoMicii Товариства за 2014р.
7, Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiry Генералъного директорq звiry
Наглядовоi рали та звiry Ревiзifuiоi KoMicii Товариства.
8. ЗатвердкеннrI рi.шого звlту та балансу за 20|4р. Затверджен}и аудЕlторського
висновку за 2014р.
9. Розподiл прибутку за пiдоумками 2014р.
10. Про обрання Генералъноrо директора.
11. Про обранrrя Наглядовоi Ради.
12. Про обраяня Ревiзiйноi KoMicii.

Вiдкршае збори Генерапьний дцректор АТ <Енергетичний завод <<Енергетию> Саrцок 1\4. М.
На рi.*тrлr загальних зборах акцiонерiв приймають }п{аOть:
- акцiонери та ix предотавники;
- PeccTparцfoia комiоiя в складi, призначеному згiдно рiшенrя Наглядовоi ради вiд
L0.02,201.5p., Протокол Jф2: голова KoMicii - Зiнчук М. Д,
секретар - Горлrенко С. I.
чпен - Горобчишин I. О.
- гОлОВниЙ бухгаптер rгiдприемства - Харабара Iрина IBaHiBHa, член Наглядовоi ради;
- головнiй iюпсенер пiдприемства - Онirцук Юрiй Вiкторович;
ПРопозlл$й до порядку денного вiд акцiонерiв Товариства не нал(омпо.
!О Наг.llяДОв_Оi Ради 18.02.201Ъ надifuлпr пропозlаlii щодо включеннlI до складу
НаглядоВоi радИ N{ихайлоВа Богдана ВiкторовИча (представник акцiонера Мюrайловоi Г.е)
З Захарченка Олексаrцра Млжолайовrтча (представнrж aKrrioHepa Захарченко О.В.).
Пропозшlii розглlянугi та вкJIюченi_ Наглядовою радою до розгJUIду 'питан}rI 11 Порядку
.fенного (Протокол J\ЬЗ засiдаrшя Наглядовi рuдп вiд 18.02.1015р.).
ЗгiДнО Ст. 41 Закону Украi'rш .<Про акцiонернi товариства>) черговi загалънi збори
вва}каютЬся прiIвоМочнимИ приЁпяатИ рiшеtшlЯ з ycix питi}нЬ вкпюченLD( до поряд(у денною.
зауважень до процеýти реестрацii акщiонерь та

наIDФмJIо.

ix

1тrовновDкенIФ( представшжiв не

.

реестрацiftшми картками, у
ЦОР"Док голосуванIш на загальних зборах акцiонерiв
ради (Протокоп Nэ4- вiд 25,02.2о15р.) та' Статуф
Товариства.

вiдповiдностi З рiшенням Наглядовоi

-]JUI

Голосування здiйсrrrоеться за пр}п{IцfiIо (одна голосуюча акцiя
омн гсдос))
вирlШеншI кожНого З питань, винесенI,D( на голоСуванIýL KpiM проведенюt- кумуjlr{тивного

голос},ъtlш{rl.

У голооlъаr*{ приfulають )л{асть акцiонери та rx yпoBHoBtt}KeHi гtредставнию1 яким
належать голосуюч1 rцlпti п€}пери i якi при реестрацii отримitJIи ресстрафfuтi картки, що
пlцгверл{ýтоть 1х повнокDкеню{ на r{асть та годосуван}#{ на загаJIьних зборах аrсдiонерiв,

СлОВО наДано гоповi реестрацiйноi KoMioii Зiнчуку N4. Д., який оголоýив про
резvльтати реестрацii акцiонерiв (i" прелставникiв), видачi реестрацйrrих карток та
Е}iзначеннrt наявноотi кворуму для проведенюI загiшIъних зборiв.

Зареестровано б акцiонерiв , яким належить голосуючих цirrr*rх паперiв 1070410
Гi].-tОСiВ, ЩО станОвить 100 Уо, АТ <Енергетичний завод <<Енергетию>. Таким чином.
умови
ПРиСУтностi на зборах акцiонерiв, якi володiють бi"тъш як 60О/а акцiй виконанi.
КвОРУм лIя цроведешuI зборiв зiбраrшrй. Збори легiтимнi вирiшувати питання, якi
Bi:HeceHi до ix компетепцii.
З бори огодош},lються вiдкритими.
Протокол.hlЬ

1

реестрацiйноiкомiсiiдодаеться"

Генератьrшшi директор повiдомив, що вiдповiдно до виtt{ог ст. З5 Закону Украiни <Про
аклiонернi товариство> про цроведеннrI загальrrrлс зборiв, акцiонери буr- повiдомленi

персональЕо IIистами.

{о розгляду прOпон}тоться насцшнi питаншI:
IIорядок денний:

1.

2.
З

.

Обранлтя лiчилъноi KoMicii загаJьних зборiв.
Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
Затверркення порядку фегламенry) ýроведеннrI загI}JIьнIо( зборiв.

4. Звiт

Генералъного директора про фiнансово-господарську дiяльнiстъ Товариства за

2014р.

5. Звiт Наглядовоi Ради Товариотва за 20l4p.
6. Звiт Ревiзiйноi KoMioii Товариства за 2014р.
7. Прийняття рiшеrшя за наолiдками розгJuIлу звiry Генерального директорq звiry

Наглядовоi ради та звiry Ревiзiйноi KoMicii Товариства.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2014р. Затвердження аудиторського
висновку за2аl4р.
9. Розподiл прибутку за пiдсумками 2014р.
10. Про обраrшя Генераьного лФектора,
11. Про обрання Наглядовоi Рарт.
12, Про обрантrя Ревiзiйноi KoMicii.

По питанню Nitl порядкy денного: кобрання пiчиrьноi KoMicii загалънIФ( зборiв>.
Висryп Генералъного директора з цропозицiею Наглядовоi раш обрати лiчильну комiсiю в
ск"тадi З-х чоповiк,

Персонально:
1, Зiiщ,тt М. Д. - чпеЕ лiчилъноi KoMicii
3. Гордiенко С, I. - член лiчильноi KoMicii
3. Горобчишин I. О. * IIлен лiчильноi KoMicii
К анладатури лiчильноi KoMicii затверджуються простим голосувitнням.
Рсзvльтати голосуванюI доповiдае член реестрацiйноl, KoMicii Зiнчук 1\4. д.

Го.rосували:

.за>> 66667а голосiв' що станоВитъ 62.2817 Уо BoiX голооiв акцiонерiв,
що беруть rIасть У
гt.-tосуваннi.
({проти>}

403740 голосiв, Iцо становитЪ

\ голосуваннi.

*.\,тримались>)

_

Гtr.lОС/В&ННi.

37

"718з% голосiВ акцiонерiВ, Що беруть участъ

0 гопосiв, щО становить 0

7о 'голооiв акцiонерiв,

що беруть )лIастъ у

Влrрiшили:
Рiшетшя rrриймасться.
Протокол Ns 2 ресстрацiйноi KoMicii додаеться.
_liчильнiй KoMicii пристулити до своiх обов'язкiв.

по питанню

J\Ъ2

порядку денного:

Генерапънrп1 д{иректор
ггростим голос}ъашUIм

<<обрання голови та секретаря Заг€шIЬнLD(

АТ кЕнергетичний завсд

зборiв>

<<Енергетию> заrrропов}ъав обрати

:

Головою

зборiв

JIовейка Мuколу фuеоровuча

секретаремзборiв Переmяmько Наmалiю Васuлiвну
Канлlдатури Голови та секретаря зборiв затверджуютъся цростим гOлосуваншIм.
РiшеннЯ приймаеТься бiлъШiотю голОсiв акцiоНерiв, що присутнi на зборах. Результати
го-]осування доповiдае член лi*мдъноi KoMioii Зiнчук М. Д.
Голосl.валrи за обрашIя Голови зборiв Ловейка Мuколу Грuzоровuча

Голосували 7 осiб;
666670 голосiв' що становитъ 62.28L,7 оА голосiв акцiонерiВ, Що беруть }п{асть у
"за>>
го;rосуваннi.

{(проти>>

403740 голосiв, що становить з,|.,7183 %голосiв акщiонерiВ, Що берутъ

голосуванш.

(ýтримались> 0
Вирiшили:

Ой

толосiв акцiонерiв, що берутъ }л{астъ у голосуваннi.

}л{астъ

у

Рl_пелшя приймаетъся.

l"-тосl.ъали за обрання секретарем зборiв П ер е mяmь

к

о

Н аmа-u ilo

В ас

t

tл i в

ну

Голосували 7 осiб:

*"за" 666679 голосiв' lцо станOвитъ 62.281,7

t/o

г:.-lосчваннi.

*проти)} 403740 голосiв,
гi."-тосуваннi.

що

годосiв акцiонерiВ, Що беруть )л{асть У

становитъ 37 ^7l8З % голоси акцiонерiВ, Що берутъ
}л{асть у

ТРИМВлись> л акфонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосамц lцо
стаЕовить 0
г_,,.rосiв акцiонерiВ, Що берутъ
)л{асть у голосуваннi.

*'l

о/о

Вlrрiшиlrи:
Рлшеrшя rщrймаеться.
Протокоп

Jý 1

пiчиlьноi KoMicii додаеться.

}lг&IьнI]D( зборiв>.

<Затверлкеншt порядку (регламенry)проведення

вlrсryп Голови зборiв з цропозицiею чинного регламепту загаJIъшоr зборiв.
- для доповiдей з питаЕь порядку денного * до 15 хвипин,
- для спiвдоповrдей з Iмтанъ порядку денного - до 5 хвиJIин;

-

длЯ висцлпiВ з обговоРеннrI IIитанъ порядКу денного - до З хвилин;
запитання, цропозшrii вiдповiдi на запитанrш да 2-3 хвиJIин.
-

Запропонований регламент затверлку€тъся цростим голосуванн;Iм. Рiшекrя приймастьоя
бi.тъшiстю голосiв акцiонерiВ, Що присутнi на зборах. Результати голосуваннrI
доповiдае
чтен лiчrатrъноi KoMicii Зiнчук М, Д.

Голосували 7 осiб:
пза>> 666670 rолосiв' що становиrь 62.281,1Yо гопосiв акцiонерiВ,
Що беруть }л{асть У
rо.-lосуваннi.
(проти>} 271001 голосiв, що становить

25,3175

rt-l,-тос}.ваннi.
(T

-гримаЛись)) |з2739 rолосiв, що становитЬ

1часть у голооуъаннi.

Оh

голосiв акцiонерiв, що берутъ }л{асть у

12"4оо8 оЬ rопосiВ акцiонерiВ, Що беруть

Вlrрiшили:
Регламент загаJIъних зборiв ггрлймаеться.

Предотавник акцiонера ТОВ кМiщромодуль>> Петренко Олександр Iванович запропонував
пt] пит&нню J\bl1 порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв АТ <Енергетичний
зiвод

Fнергетию>
гJ_lосчваннrl.

*

- обрання Наглядовоi ради

товариства голосувати шлlIхом кумуJUIтивного

Го-rосували 7 осiб:
qза> 271001 rопосiв,
г,,-,_-lосраннi,

що становить

25л3175Уо

голосiв акцiонерiв, що беруть )л{астъ
у

rпроти> 666670 голосiв, що стi}новитъ 62,2817о/о голосiв
акцiонсрiв, ЩО берутъ }лIасть у
гt.тосуваннi.
с\ТРИМ8Лись>> lз27з9 голосiв, що стrlновитЬ 12"40087о
голосiВ акцiонерiв, 1цо беруть
!часть у голосуват*лi.
Ршення не прийнято
Протокол

rс

}lb 2 пiчилъноi KoMicii

дOдаетъся

По
ого: <Звiт Генерапъного
;подарСъку дiятънiстъ Товариства за 2а 1 4р.>>.

шректора про

фiнансово-

С.п,хали:
1. Генератьного директора

АТ <Енергетичний завод

<<Енергетrж> CarцoKa М, М.
2. Голову зборiв, який запропонував:
ГеНеРаЛЬНОГО ДИРеКТОРа про
фiнансово-господарсъку дiялънiстъ товариств а за 2а14
:,Зui'
затвердити.
рlк
РезtT

ьтаТи голосуВанIUI доповiдае

tIJIeH

лi.*лтъноi KoMicii Зiнчук

м. д.

Го;rосували 7 осiб:
сlза,>> 66667а rOлосiв, Що становуlтъ 62.2817 Yо годосiв
акцiонерiв, що беруть
}л{асть у
'J
гt.rосуваннi.

iпроти)> 403740голосiв,
rc.rосуъаrrнi.

rr-тримаЛись>
ro.-locyBaHHi,

0 голосiВ,

що становеrтъ З7.718З
ЩО становитЬ

0

о/о

ОЬ

голосiв акцiонерiв, що беруть )л{астъ
у

голосiв акцiонерiв, що беруть r{астъ
у

Вlrрiшили:
Ншеrшя приймаетьоя:

постановили:

l, Звiт Генерапъного директора про фiнансово-господарську
дiялънiсть Товариств аза2014

ff

затвердити.

Iротокол лiчильцоi KoMicii.I\b

З

додаеться.

IIо пllтанню

М5 порядку денного:

<Звiт Наглядовоi Ради Товариства за 2014
рiю>.

Сlr,хлrи:

I.

l,_

}

ГоловУ НаглядоВоi Ради Сацtока В.М. з доповiддо <Звiт Нагrrядовоi Ради товариства
за

1-1

рiю>.

Го_lову зборiв, який запропоЕ}ъав <Звiт Наrлядовоi Ради Товариства за 2014
&1 :в ердити
цростим голосуваннrIм.

рiю>

&,пеrшя приfoласться цростою бi"шшiстю голосiв акцiонерiв, що мають право голосу.
Р;зr'.ътати голосуванIUI доповiдае член пiчильноi KoMicii Зiнчук м.
д.

Гrr-lосували 7 осiб:
*за,> 666фL голосiв' що станоъитъ 62л2817
г,:_-тос}ъаннi

rпроти>> 403740 голосiв,

г:.iосраннi.

ТРИМВлись>>
го.rосуъаннi.

*r

що

а/о

голосiв акцiонерiВ, Що беруть }л{асть у

стаЕовить з7.71s3 уо голоса акцiонерiВ, Що берутъ )л{асть
у

0 голосiв, що становить 0 Уо голосiв акцiонерiв, rцо беруть

}л{асть

у

Впрiшили:
Рiшеr+rя приймасться.

постановили:
Ътверлати звiт Наглядовоi Ралл Товариства за 2014 piK,
Протокоп

J& 4

По питанню

ЛЪб

пi.лалъноi KoMicii додасться.

порядку денного: кЗвiт Ревiзiйноi KoMicii To*up".rua за 2014

рiю>.

С.-tr,хали:

1 Голову Ревiзiйноi KoMicii {ii:.:;tдss66g, {}лексrsнitsэа А,,!t;колсlr,itлr;zsча про кЗвiт Ревiзiйноi KoMicii
за ]0i4 рiю>.
: Голову зборiв зilпропонував затверд,Iти звiт Ревiзiйноi KoMicii за 2al4 piK простим
rt-'-]ос}ъаНням. Рiшення приймаетъся простоЮ бirьшiстЮ голосiв акцiонерiВ,
Що

r[t,-Iocy.

Резr-,ътати голосуван}ш доповiдае тшен лiчильноi KoMicii Зiнчук

Го.тосували 7 осiб:
.r]a}) 1070410 голосiв,
rc_-locyBaHHi.

спроти>>

0

голосiв,

**ri

м. д.

що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть

що стilнОвить

право

)л{асть у

0 7о голосiв акцiонерiв, що беруть )л{аать голосуваннi.
у

.*\-трll}IаЛись>>__ ]0_JQДQсiв,
: : : _!!-\ъаннi.

що

становитъ

0 7о

голосiв акцiонерiв, що беруть
}лrастъ у

&+рiшtrли:

Р

::ення прrтймасться.

Ш,:становили:
З;:вер:ити звiт,rа висFIоЕки РевiзiЙноi KoMicii Товариства за 2014 piK.

]:,зтокод

л! 5 лi.мrьноi

ю

ЛЬ7

KoMicii додаетъся.

:

<ПрийНяття рiшення за наслiл<аМи
розгjUIДу звiry
iTy Наглядовоi Ради та звiry Ревiзiйноi KoMicii Товариствы.

С"ц,хали: Голову зборiв з Еропозицiею за наслiдками
розгJIяду звiтiв Генералъного
л{rектора, Наглядовоi радИ та звiry Ревiзiйноi KoMicii Товариства визнати
робоry
5нrонавчого органу - Генерального директораэ Нагпядовоi
та
koMicii
рй
ревiзiйноi
.lr -овijIьною.
рпеrшя приймаетъся простою бiльшiстю гопосiв акфонерiв,
що маютъ црав0 голосу.
Р;зr.rътати голосувiлш{rl доповiдае член лiчитшноr- KoMicii Эiпr"уп м.
д.
f*.-lосували 7 осiб:
голосiв' що становить 62.2817о/о голосiв акчiонерiВ, Що беруть
}л{асть у
г:,-lосуъаннi.

*за> 66ý67О

,проти>

\

40з740 голосiв' що становмтъ 37"718З

_,--1.1oCyBaHHi.

о/о

голосiв акцiонерiВ, Що беруть r{астЬ

l\ ТРIlМflлись> 0 голосiв, що становить 0 ой гопооiв акцiонерiВ,
Що беруть участъ у
г,"'.iосl.ваннi.
Вlrрiшили:
Р.,цеtшя приймасться.

постановили:
Р:боry Виконавчого 0ргану, Наглядовоi ради та Ревiзiйtrоi KoMicii визнати задовirьною.
Пг.,lтокоп

Ns б лiчиlьноi

KoMicii додаеться.

С.rr,хали:
г:.-lову зборiв, який вiдмiтив, що в доповiдi Генералъного
директора та Голови ревiзiйноi
пс l,ricii наводилисъ активи та пасиви балансу за 20Ир.
i зu.rроrrоrrу"u* ,
1. Затверллти рiчний звiт та баланс Товариотва за 2014 piK.

Рiшення приfoла€тъQя
_
Р:зr.ътати голос}ъашfi{

простою бiлъшiстю голосiв акцiонерiВ, Що мr}ютъ цраво голосу.
доповiдае чпен лi.п.rльноi KoMicii Зiнчук м. д.

гi.il-lос!,вали 7 осiб:

*вд" 666670
г:.-чrъаьгrri.

голосiв' що ст:tновитъ 62-28l7Yо голосiв акцiонерiВ, Що беруть
}л{асть У

{iliTpoтll) 40з74а голосiв, що становитЬ з7.7|s3 уогопосiв акцiонерiВ,

r

:r].-lосуваrшi.

*tтрIrмались>
г:.:осrъаннi.

0

голосiв, що становить

0

Що берутъ }a1асть

Уо голосiв акфонерiВ, Що берутъ }л{астъ

у

}шрiшили:
е rшrя прrdмаеться.

Р_:п

].

Затвердити аудиторський висновок за 2014 piK.

l-ш-lосували 7 осiб:

*за> 566670
г;.тосуъаннi.

*протиD

голооiв' що становитъ 62.28|7оЬ голосiв акцiонерiВ, Що беруть
}п{асть у

403740 голосiв,

г,_,.rос}ъаннi.

що становитъ з7^7\s3

*1-гримались> 0 голосiв, Що стаЕовить
го.-lосуъаннi.

0

постановили:
Затверлити рi.ппй звiт та баланс за 2014 piK.
Затверлити аудиторський висновок за 2014 piK.

Протокол JФ

7 лiчиrьноi

KoMiciT додаеться.

у

7о голосiв аш1iонерiв, що беруть }п{асть у

Вrлрiшили:
hшення приймаеться.

l
-

% голоси акцiонерiВ, Що беруть }л{асть

<Розподiл прибуткiв за пiдсl,ълками 20| 4року>.
{-:'n

1д_-111;

Г: , lвr-зборiв,
,:

який запропонував затвердити чистIд; шрибуток Товариства в cyцi
грн. та розподirпlти його згiлrо Стаryry Товарисrва на слi^дуто"i
фoi
резервкий фонд 5Yов cyмi 939.82 грн.;
покриття збиткiв минулкх перiодiв в сушi 17856.50 г,рц.
iезr,,rътаТи голосуВаýня допоВiдае член лi.тилънЬi
д

-:6.з2

-

"ййJйм.

f

:-,1,1сr,вали 7 осiб:

{lд,.
]:

голосlв, що становrть 100уо голосiв акцiонерiВ, Що берутъ
)л{аýтъ у

1070410

- _;\ ванн1.

.$irтFотll}

0

голосiв,

що становить

.(\-трtI}1ались>> 0 гопосiв, що
:: : _,"rъаннi.

0 7о голосiв акцiонерiВ, Що беруть
}л{асть у гопосуваннi.

становитЬ 0

ok гопосiВ
акцiонерiв, що беруть }л{асть у

Внрiшrrли:
Р.*iення приfuлаеться.
П у.'тановили: затвердити ,*rотий прибуток Товариства В cyMi
!," -:lо.]i,lшtти його згiдно Стаryry Товариства на спiдуючi цrлi:
- резервнrЙ фонд 5Уав cyMi 939.82 грн,;
- покриття збиткiв минуJIкх перiодiв в сушi 17856,50 грн.
Г;"_-,токол N! 8 лi.пtлъноi KoMicii додастъся.
П

_п

llтаýн-ý*В]j!_ цррýдýу денýýг*i,{Гtро обрання ГснералънOг0

18796.32 грн.

та

директ*р;l.)i.

хапи: Голову зборiв, якrтй повiдомив, що TepMiH

дii контракту та повнова:кенъ
Геlера-ъного дIФектора СаIцока Млоrайла Микодайовича закiнчуеться.
Вiдlовiдно, виноситься питаннrI про обранrrя Генеральним директором Саrцока
ЕпЧеС]аВа МШrаЙЛОВИIrа TepMiHoM на 5 poKiB вiдповiдно дЬ Статуту Дт пЁ"*р..rичнIй
C-Tr

ffn

]_]

Енергетию>,

.ътати голосуваншI доповiдае член лiчильноi KoMicii.
Го,-lосчвали 7 осiб:
*зд" 666670 гопооiв' що становеtтъ 62,28|7о/о гопосiв акцiонерiв, що беруть
}4Iастъ у
г: .
Р : :',

_'.-r-Batmi,

rпроти>>

4й74а голосiв, що становить 37.71sЗ

r :. _ _,;rъаrшi.

&\трI{иаЛись>
г: _:.,,сrъаняi.

0

о/а

голосiв акцiонерiв, що беруть }л{асть у

голосiв, що становитЪ 0 7о голОсiв акцiонерiв, що бер5rть
Jл{астъ у

Влlрiши.irи:
Рлеrпiя приймаеться.

Г;НеРаrЬнrй дrректор Товариства - Саrцок Вячеслав N,{ихайлович.
10

постановили:
l. Обрати Генера.гьним директороь{ Саrцока В.М. TepMiHoM
С :.nTr- АТ <Енергетичний завод Енергетlж>>
Г:,::..ко-п

Ш

i

J\b 9

на

5 poKiB вiдповiдно до

дi.плrьноi KoMicii додаеться.

пtлтанню ML1 порядку денного: <Про обрання Наглядовоi радиr>.

зв'язку iз достроковим щ)ипиненнr{м
ilа:эновах(еrъ .шенiв Нагпядовоi рада на пiдставi ix rрrсьмовrаr повiдомлень вiдlовiдно до
чi-I}{}tr{ 1 щrrшсry 1 ст. 57 Закону Украiни <Про Акцiонернi товариства>) виноситься IIитаншI
trг,. !rбрання Наглядовоi ради TepMiHoM на 3 роки, згiдно Стаryry АТ <<Енергетичtшш1 завод
.'нергетик>> i Положення цро наглядову раду АТ <<Енергетичшй завод <<Енергетию>.

r]:"rа_и: Головli зборiв, який повiдомив, що

у

I:,:понуеться в Наrлядову раду обрати:
1, Сашюка ilziлгхайла N{иколайовиtIа
2. Мrаrайпова Богдана Вiкторовича
З . Захарченка Олександра Миколайовr*rа

Ртегшя приймасться простою бi,шшiстю годосiв aKr{ioHepiB, що мalютъ цраво голосу.

} - зr

l-

.ътати голосуваннrI доповiдас гопова лi,шrшьноi KoMicii.

iлосr,вали 7 осiб за кандидатуру С*цrfiк Михай;rо ]|,Iикgлаiiоврlч;
голосiв, що становvттъ 62.2817оЬ голосiв акцiонерiв, що беруть )л{асть у

*за,, 666670
] _ -]l-1С\З&НН1.

.(пpoтtl)) 4аЗ740 голосiв,
: : rосrъаrшi.
(

\трIl}Iались>>

. _ "-TocrзaHHi,

0

що становить

З'l"7183Уо голосiв акцiонерiв, що беруть }л{асть у

голосiв, що становить 0 % голосiв ашдiонерiв, що бсрутъ }л{астъ у

Вurрiшили:
:".леrшя приймаетьоя.

Г iпосували 7 осiб за кандидатуру ý{р*хайлов ýогдан Вiкторовl*ч;
666670 голосiв, що становуrъ 62.28Т7о/о голосiв акцiонерiв,
: ,.i.-rс\ъаtшi.

"зд,,

*протп> 403740 голосiв,
_ :.тосrъаrшi.

що стаЕовить

що беруть )л{астъ у

37.718306 голосiв акцiонерiв, що берутъ участь

1д

11

-I

,(а-ГРtlltа.lись>>

г:

0

голосiв, що становить 0

о/о

:"JrBaImi.
&,шрiшн;ти:
Р:--еrпя приfuластъся.
.

голосiв акцiонерiв, що берутъ }л{асть у

f,":_т,эсr,вали 7 осiб за кандидатуру Захарченко О"пексаНДF МиколайФвLIч:
*:l"д""- 666670 голосiв' rTIo становwтъ 62.2817o/O голосiв акцiонерiВ,
беруть

r;

: .,;r

Що

ваrшi.

}п{астъ у

40з740 голосiв, щО становитЬ З'?.7|8зуО голосiВ акцiонерiВ, ЩО беруть
}п{астъ у

{штгlФт}l}>

r". : _,;rъаrпri.

{\-гр1l\Iались>)
:; ::.съъаrгrri.

0

голооiв, що становить 0

о/о

голосiв акцiонерiв, що берутъ r{асть у

Е*.прiшlrли:
} *";rшя прийплаетъся.

fх:становили:

_

-,брати чJIенами Наглядовоi рад.I:

Саrцока М.М.
2. Мюrайлова Б.В.
_i. Захарченка О.М.
1.

]:^:токол

М

10 пi,*rшьноi KoMicii додасться.

пштанню ЛЪ12 порядкч денного: кПро обрантrя Ревiзiйноi KoMicii>.
С.тъrа_тrr: Голову зборiв, який доповiв, що у зв'язку з тим, що в пOрядок
деннлй не
1:;-ёНо ]титання пршIинешш повновФкенъ членiв Ревiзifoлоi KoMicii то IIитання обрашrя
}.эlзiйшrоi koMicii цропонусться перенести на iншi Зага-rьнi збори акцiонерiв згiдно з
}j-{ но JaBcTBoM Украiни.
[tr,:i,

_r

- ;1дllц прrймаеться простою бiлъшiсlt-ю голосiв акцiонерiв,
що мalють цраво голосу.
i. i,.ътати голосування доповiдае чпен пi.млъноi KoMicii.

i",

Г.,rlосr,вали 7 осiб:

,tыш- б66670 голосiв' що становlzrтъ 62,2817о/о rолосiВ акцiонерiВ, Що беруть
rrастъ у
:

.

::сrъаt*ri.

*пpoTll)) 403740 голосiв, що становитъ З7"]l8Зуо голосiв акцiонерiВ,
Що берутъ
::-тшrваrшi.

","\ТРll}lДлись>)
: _:ocrBalшri.

0 гопосiв, щq становить 0 7о голосiв акцiонерiв, що беруть

}л{асть

у

}л{аать

у

Вutрiшlt;-1и:

i :.ш еrшя прrтfotаетъся.
Iзотокол NsЦ пiчиrьноi KoMicii додастъся.
12

r'lry 3 тЕх_ Im) в поrдоr JеIтЕЕй Ее вIIесено
t pыifuoi юшfuil" ю пЕтtЕпI офашя Ревiзifurоi
l*ПЁ
riш l щlлrrcтюu YKpaiT*r.

питttння пршIиненнlI повновФкень
koMioii перенести на iншi Загалънi

rJt'rвшдl

lъшr rrrпшr 3борь arщio'epiB з iнформацiею, що з ycix шитанъ,
у rЩу дешоrry Загаrьrпш зборiв акцiонерiв рiшеrшя rrрийrтятi,
rЦFПц, у в'яЗку з чим) Загатьнi збори оголошуються закритими.
ff

М.Г. Ловейко

пшuпхборЬ

Н.В. Перетятъко
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