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Додаток  

до Протоколу №1 від 27.02.2012 р. 

Річних загальних зборах акціонерів  

 

Протокол про підсумки голосування  

По питанням порядку денного Річних загальних зборів акціонерів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

" СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ "  

Дата проведення Річних загальних зборів акціонерів: 27.02.2012.                                                      

 

Час початку Річних загальних зборів акціонерів:  18 годин 00 хвилин. 

 

Місце проведення загальних зборів акціонерів (надалі - Збори):  03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ 

НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 50,   актова зала  

 

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 27.02.2012 року.                                                      

 

Члени лічильної комісії Товариства, які беруть участь у підрахунку голосів:  Чайка І.Е., Савлук Р.Я. 

Перелік питань, рішення за якими були прийняті Річними Загальними зборами акціонерів (порядок денний): 

1. Обрання лічильної комісії. 

2. Звіт правління. 

3. Звіт наглядової ради. 

4. Звіт ревізійної комісії. 

5. Затвердження річного звіту товариства. 

6. Затвердження статуту товариства у новій редакції. 

7. Зміна місцезнаходження товариства. 

8.  Зміна складу Наглядової ради. 

9. Зміна складу Ревізійної комісії. 

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ради, про 

встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується 

на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради. 

11. Затвердження внутрішніх положень товариства. 

12. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 

13. Визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних 

правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. 

14.         Внесення змін до статуту. 

По першому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:  

 Затвердити Членів Лічильної комісії Товариства у наступному складі: Чайка І.Е., Савлук Р.Я., 

Леонтюк В.О., Козієнко Н.В., Козієнко О.С. 

  Голосування проводилося бюлетенем №1. (Проста більшість голосів акціонерів, що 

зареєструвалися) 

Голосували: 

 Кількість голосів "За" -   450469023 шт. 

 Кількість голосів "Проти" -   немає 

 Кількість голосів "Утримались" -  немає 

 Кількість голосів "Не проголосували" - немає. 

По другому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:  

Затвердити звіт виконавчого органу за 2011р. 

  Голосування проводилося бюлетенем №2. (Проста більшість голосів акціонерів, що 

зареєструвалися) 

 Голосували: 

 Кількість голосів "За" -   450469023 шт. 

 Кількість голосів "Проти" -   немає 

 Кількість голосів "Утримались" -  немає 

 Кількість голосів "Не проголосували" - немає. 

 

По третьому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:  

Затвердити звіт наглядової ради за 2011 рік. 

  Голосування проводилося бюлетенем №3. (Проста більшість голосів акціонерів, що 

зареєструвалися) 

Голосували: 

 Кількість голосів "За" -   450469023 шт. 
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 Кількість голосів "Проти" -   немає 

 Кількість голосів "Утримались" -  немає 

 Кількість голосів "Не проголосували" - немає. 

По четвертому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:  

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2011р.. 

  Голосування проводилося бюлетенем №4. (Проста більшість голосів акціонерів, що 

зареєструвалися) 

 Голосували: 

 Кількість голосів "За" -   450469023 шт. 

 Кількість голосів "Проти" -   немає 

 Кількість голосів "Утримались" -  немає 

 Кількість голосів "Не проголосували" - немає. 

 

По п'ятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:  

Затвердити річний звіт товариства за 2011 рік. 

  Голосування проводилося бюлетенем №5. (Проста більшість голосів акціонерів, що 

зареєструвалися) 

Голосували: 

 Кількість голосів "За" -   450469023 шт. 

 Кількість голосів "Проти" -   немає 

 Кількість голосів "Утримались" -  немає 

 Кількість голосів "Не проголосували" - немає. 

По шостому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:  

Затвердити статут у діючій редакції. Не вносити зміни. 

  Голосування проводилося бюлетенем №6. (Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів 

акціонерів) 

Голосували: 

 Кількість голосів "За" -   450469023 шт. 

 Кількість голосів "Проти" -   немає 

 Кількість голосів "Утримались" -  немає 

 Кількість голосів "Не проголосували" - немає. 

       По сьомому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:  

Затвердити діюче місцезнаходження. 

 Голосування проводилося бюлетенем №7. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися) 

Голосували: 

 Кількість голосів "За" -   450469023 шт. 

 Кількість голосів "Проти" -   немає 

 Кількість голосів "Утримались" -  немає 

 Кількість голосів "Не проголосували" - немає. 

По восьмому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:  

Затвердити діючі повноваження складу наглядової Ради. 

  Голосування проводилося бюлетенем №8. (Проста більшість голосів акціонерів, що 

зареєструвалися) 

Голосували: 

 Кількість голосів "За" -   450469023 шт. 

 Кількість голосів "Проти" -   немає 

 Кількість голосів "Утримались" -  немає 

 Кількість голосів "Не проголосували" - немає. 

По дев'ятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:  

Затвердити діючі повноваження Ревізора. 

 Голосували: 

 Голосування проводилося бюлетенем №9. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися) 

 Голосували: 

 Кількість голосів "За" -   450469023 шт. 

 Кількість голосів "Проти" -   немає 

 Кількість голосів "Утримались" -  немає 

 Кількість голосів "Не проголосували" - немає. 

 

По десятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:  

Не встановлювати та не виплачувати винагороди членам Наглядової ради Товариства.  

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ради.  
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Уповноважити Голову Правління товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами  

Наглядової ради. 

 Голосування проводилося бюлетенем №10. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися) 

 Голосували: 

 Кількість голосів "За" -   450469023 шт. 

 Кількість голосів "Проти" -   немає 

 Кількість голосів "Утримались" -  немає 

 Кількість голосів "Не проголосували" - немає. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:  

Затвердити внутрішні положення товариства.  

  Голосування проводилося бюлетенем №11. (Проста більшість голосів акціонерів, що 

зареєструвалися) 

 Голосували: 

 Кількість голосів "За" -   450469023 шт. 

 Кількість голосів "Проти" -   немає 

 Кількість голосів "Утримались" -  немає 

 Кількість голосів "Не проголосували" - немає. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:  

Направити нерозподілений прибуток на подальший розвиток товариства. 

Не здійснювати нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками 2011 року. 

  Голосування проводилося бюлетенем №12. (Проста більшість голосів акціонерів, що 

зареєструвалися) 

  Голосували: 

 Кількість голосів "За" -   450469023 шт. 

 Кількість голосів "Проти" -   немає 

 Кількість голосів "Утримались" -  немає 

 Кількість голосів "Не проголосували" - немає. 

 

По тринадцятому  питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:  

1. Визначити основні напрями діяльності на 2012 рік. 

2. Привести види економічної діяльності Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства 

України. 

3. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством 

протягом року та визначити граничний розмір таких правочинів у сумі  400 млн. грн. 

 Голосування проводилося бюлетенем №13. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися) 

 Голосували: 

 Кількість голосів "За" -   450469023 шт. 

 Кількість голосів "Проти" -   немає 

 Кількість голосів "Утримались" -  немає 

 Кількість голосів "Не проголосували" - немає. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:  

Затвердити діючу редакцію статуту. Не вносити зміни. 

 Голосування проводилося бюлетенем №14. (Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів 

акціонерів) 

 Голосували: 

 Кількість голосів "За" -   450469023 шт. 

 Кількість голосів "Проти" -   немає 

 Кількість голосів "Утримались" -  немає 

 Кількість голосів "Не проголосували" - немає. 

 

 

 

 

 Член лічильної комісії                Чайка І.Е. 

 

 

  

Член лічильної комісії                Савлук Р.Я. 

 

 


