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        ПРОТОКОЛ № 18
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАВОД «СТРОММАШИНА»
15 квітня 2016 р.



м. Хмельницький





ПРОТОКОЛ № 18
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «СТРОММАШИНА»
м. Хмельницький 
15 квітня 2016 року Н Назар  змінити 

Місце проведення Загальних зборів ПАТ: 29019, м. Хмельницький, Проспект Миру, 42 (приміщення актового залу заводу).
Дата і час проведення Загальних зборів ПАТ: 15 квітня 2016 року Н Назар  Так яка дата? Якщо 25 то у верхньому колонтітулі змінюєм!!! , об 11.00 годині.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  акціонерів ПАТ – 11.04.2016 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 25. Н Назар  По реєстру юр осбі всього 287, уточнити. 
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 57 062 467.
Кворум загальних зборів – 96.04 %.
Порядок голосування на загальних зборах ПАТ - бюлетенями.
Голова Загальних зборів ПАТ – Ковальчук Микола Миколайович.
Секретар Загальних зборів ПАТ – Рибачук Тетяна Вікторівна. 
Початок реєстрації учасників Загальних зборів – о 10.00 годині. 
Закінчення реєстрації – об 11.00. Н Назар  ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІ не треба? 

СЛУХАЛИ:
Виступив Савелій М.Ф., з інформацією щодо протоколу засідання мандатної комісії ПАТ «Завод «Строммашина» про результати реєстрації акціонерів. Повідомив, що відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Завод «СТРОММАШИНА» (далі «Товариство»), складеного станом на 11.04.2016 року, кількість акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах та право голосу по усіх питаннях порядку денного зборів, складає 25 осіб.
Згідно ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Стаття 41 цього ж закону говорить: «Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».
На момент проведення чергових  Н Назар  Збори чергові Загальних Зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 15 740 000,00 (п'ятнадцять мільйонів сімсот сорок тисяч гривень нуль копійок), поділений на 62 960 000 (шістдесят два мільйони дев’ятсот шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна. 
Право голосу мають акції у кількості 59 416 770 (п’ятдесят дев’ять мільйонів чотириста шістнадцять тисяч сімсот сімдесят) штук, відповідно до положень ст. 42 Закону України «Про депозитарну систему» та на підставі Реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Завод «Строммашина», складеного станом на 11.04.2016 року.
Лічильною комісією встановлено, що для участі в Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє у сукупності 57 062 467 шт. акцій, що складає 96,04 %  Н Назар  Нижче по тексу – складає 100% уточнити. від загальної кількості акцій, що мають право голосу. 
На підставі протоколу лічильної комісії кворум Загальних зборів ПАТ «Завод «СТРОММАШИНА» досягнуто (протокол лічильної комісії №18 - Додаток № 1 лист реєстрації акціонерів). 
Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів Лічильної комісії Товариства. 
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів. 
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
4. Затвердження звіту генерального директора ПАТ «Завод «Строммашина» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2016 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження нормативів розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2015 рік та встановлення виплати дивідендів на 2106 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
10. Списання та/або реалізацію неліквідного обладнання, транспортних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей, які не використовуються у виробництві та господарській діяльності Товариства. 
11. Надання згоди на здійснення Товариством викупу з державної власності земельної ділянки.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства».

Заслухали Савелія М.Ф., який оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

ВИРІШИЛИ: 
1.1. Обрати членів Лічильної комісії у складі трьох осіб:
Савелій М.Ф., Сухориби М.І., Карачалова І.І.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 
«ЗА» – 1 бюлетень – 57 062 467 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників зборів, що присутні; 
«ПРОТИ» –немає; 
«УТРИМАЛОСЬ» – немає;
«Недійсних та непроголосувавших» –немає.
Голосували з першого питання порядку денного бюлетенем № 1. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 18.

З другого питання порядку денного «Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства»

Слухали Савелія М.Ф., який запропонував обрати Головою Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Завод «Строммашина» – Ковальчука М.М., Секретарем Загальних зборів  – Рибачук Т.В.

ВИРІШИЛИ: 
2.1. Обрати Головою Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Завод «Строммашина» – Ковальчука М.М., Секретарем Загальних зборів – Рибачук Т.В.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 
«ЗА» – 1 бюлетень – 57 062 467 голосів, що складає 100 % від Н Назар  Лічильною комісією встановлено, що для участі в Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (їх представників), що володіє у сукупності 57 062 467 шт. акцій, що складає 90,63 % від загальної кількості акцій  загальної кількості голосів учасників зборів, що присутні; 
«ПРОТИ» –немає; 
«УТРИМАЛОСЬ» – немає;
«Недійсних та непроголосувавших» –немає.
Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 18 .

З третього питання порядку денного «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства».

Голова Зборів Ковальчук М.М. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

ВИРІШИЛИ:
3.1. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
для доповідей з питань порядку денного - до 20 хвилин;
для співдоповідей - до 10 хвилин;
виступи - до 5 хвилин.
Запитання доповідачам подавати у Президію в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменуванням юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів не розглядатимуться.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою Загальних зборів цього питання на голосування, акціонер, відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»). Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання.
 Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
на ньому відсутній підпис акціонера (представника);
на ньому відмічено більш одного варіанту голосування;
на ньому не відмічено жодного варіанту голосування.
3.2. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
1. Обрання членів Лічильної комісії Товариства. 
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.  Н Назар   Не співвідноситься з  п.1.1( виходить, що вже проголосували і обрали, а тільки тепере визначаюь порядок голосування.) 
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
4. Затвердження звіту генерального директора ПАТ «Завод «Строммашина» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2016 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження нормативів розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2015 рік та встановлення виплати дивідентів на 2106 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
10. Списання та/або реалізацію неліквідного обладнання, транспортних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей, які не використовуються у виробництві та господарській діяльності Товариства. 
11. Надання згоди на здійснення Товариством викупу з державної власності земельної ділянки.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 
«ЗА» – 1 бюлетень – 57 062 467 голосів, що складає 100  Н Назар  уточнить % від загальної кількості голосів учасників зборів, що присутні; 
«ПРОТИ» –немає; 
«УТРИМАЛОСЬ» – немає;
«Недійсних та непроголосувавших» –немає.
Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 18 .

З четвертого питання порядку денного «Затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2016 рік».
Голова Зборів Ковальчук М.М. запропонував вислухати звіт Генерального директора. Слово для оголошення звіту надано Генеральному директорові Кірносу В.А.

ВИРІШИЛИ:
4.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році.
4.2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 
«ЗА» – 1 бюлетень – 57 062 467 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників зборів, що присутні; 
«ПРОТИ» –немає; 
«УТРИМАЛОСЬ» – немає;
«Недійсних та непроголосувавших» –немає.
Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 18.

З п’ятого питання порядку денного Загальних зборів «Затвердження звіту Наглядової Ради про роботу за 2015 рік».

Голова Зборів Ковальчук М.М., як Голова Наглядової Ради протягом 2015 року, зачитав звіт, пояснив порядок голосування.

ВИРІШИЛИ:
5.1. Затвердити звіт Наглядової Ради про роботу за 2015 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 
«ЗА» – 1 бюлетень – 57 062 467 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників зборів, що присутні; 
«ПРОТИ» –немає; 
«УТРИМАЛОСЬ» – немає;
«Недійсних та непроголосувавших» –немає.
Голосували з п’ятого питання порядку денного бюлетенем № 5. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 18.

З шостого питання порядку денного Загальних зборів «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік».
Голова Зборів Ковальчук М.М. запропонував вислухати звіт Голови Ревізійної комісії Половінської В.А
Голова Зборів Ковальчук М.М. пояснив порядок голосування.

ВИРІШИЛИ:
6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 
«ЗА» – 1 бюлетень – 57 062 467 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників зборів, що присутні; 
«ПРОТИ» –немає; 
«УТРИМАЛОСЬ» – немає;
«Недійсних та непроголосувавших» –немає.
Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем № 6. Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 18.

З сьомого питання порядку денного Загальних зборів «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік».

Голова Зборів Ковальчук М.М. запропонував вислухати Головного бухгалтера Товариства Гуменюк О.Я.
Гуменюк О.Я.  Н Назар  Хто,можливо прописати? доповіла про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2015 року, а також ознайомила Загальні збори з показниками річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.
Голова Зборів Ковальчук М.М. пояснив порядок голосування.

ВИРІШИЛИ: 
7.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 
«ЗА» – 1 бюлетень – 57 062 467 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників зборів, що присутні; 
«ПРОТИ» –немає; 
«УТРИМАЛОСЬ» – немає;
«Недійсних та непроголосувавших» –немає.
Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 7. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 18.

З восьмого питання порядку денного Загальних зборів «Затвердження нормативів розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2015 рік та встановлення порядку виплати дивідендів на 2016 рік».

Голова Зборів Ковальчук М.М. запропонував вислухати Головного бухгалтера Товариства Гуменюк О.Я.
Гуменюк О.Я , відносно розподілу чистого прибутку повідомила, що відповідно до звіту про фінансові результати чистий збиток товариства за результатами діяльності у 2015 році складає 509 тис. грн., та запропонувала покриття збитків Товариства за звітний період здійснити за рахунок прибутків майбутній періодів, очікуваний прибуток за 2016 рік направити на поповнення резервного фонду Товариства та покриття збитків попередніх періодів. У відповідності з положеннями Закону України «Про акціонерні товариства» дивіденди не можуть бути нараховані та сплачені.
Виступив Генеральний директор Товариства Кірнос В.А., який доповів про планові перспективи розвитку підприємства у 2016 році, а також запропонував у разі отримання підприємством прибутку за результатами діяльності 2016 року направити 100% на розвиток підприємства.

ВИРІШИЛИ:
8.1. Затвердити нормативи розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2015 рік та встановити порядок виплати дивідендів на 2016 рік.
8.2. Прийняти рішення про неможливість нарахування дивідендів на прості іменні акції за підсумками роботи за 2015 рік.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 
«ЗА» – 1 бюлетень – 57 062 467 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників зборів, що присутні; 
«ПРОТИ» –немає; 
«УТРИМАЛОСЬ» – немає;
«Недійсних та непроголосувавших» –немає.
Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенем № 8. Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 18.

З дев’ятого питання порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року».

Голова Зборів Ковальчук М.М. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

ВИРІШИЛИ:
9.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів акціонерного товариства протягом 2016-2017 років, а саме:
9.1.1. Укладання Товариством правочинів з юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями щодо відчуження, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю на кожен правочин 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень). Обмеження щодо відчудження майна не стосується продажу виготовленої Товариством продукції; 
9.1.2. Укладення договорів позики, кредитних договорів, комісії, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення права вимоги, права договірного та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчинятимуться у зв’язку із залученням Товариством та/або компанією ТОВ «КУА «Ефективні інвестиції» (ПВІФ «Ефективний Плюс»), фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством та/або компанією ТОВ «КУА «Ефективні інвестиції» (ПВІФ «Ефективний Плюс»), граничною вартістю на кожен правочин 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень);
9.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 9.1.1.-9.1.2., не повинна перевищувати 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень); 
9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 9.1.1 і 9.1.2, за умови виконання п. 9.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з дотриманням вимог Положення про порядок затвердження значних угод і угод, у вчиненні яких є заінтересованість.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 
«ЗА» – 1 бюлетень – 57 062 467 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників зборів, що присутні; 
«ПРОТИ» –немає; 
«УТРИМАЛОСЬ» – немає;
«Недійсних та непроголосувавших» –немає.
Голосували з дев’ятого питання порядку денного бюлетенем № 9. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 18.

З десятого питання порядку денного Загальних зборів «Списання та/або реалізацію неліквідного обладнання, транспортних засобів та інших товаро-матеріальних цінностей, які не використовуються у виробництві та господарській діяльності Товариства».

Голова Зборів Ковальчук М.М. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

ВИРІШИЛИ:
10.1. Дозволити Генеральному директорові ПАТ «Завод «Строммашина» Кiрносу В.А. укладати правочини з юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями щодо відчуження, списання та/або реалізації за ціною металобрухту основних фондів (засобів), передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження, списання та/або реалізація за ціною металобрухту оборотних і необоротних активів, транспортних засобів, інших товарно-матеріальних цінностей, які не використовуються у виробництві та господарській діяльності Товариства, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень) на дату вчинення правочину згідно Переліку №1.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 
«ЗА» –  1 бюлетень – 57 062 467 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників зборів, що присутні; 
«ПРОТИ» –немає; 
«УТРИМАЛОСЬ» – немає;
«Недійсних та непроголосувавших» –немає.
Голосували з десятого питання порядку денного бюлетенем № 10. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 18.

З одинадцятого питання порядку денного Загальних зборів «Надання згоди на здійснення Товариством викупу з державної власності земельної ділянки».

Голова Зборів Ковальчук М.М. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

ВИРІШИЛИ:
11.1. Надати згоду Генеральному директорові ПАТ «Завод «Строммашина» Кiрносу В.А. укладати правочини з юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями щодо експертної грошової оцінки земельної ділянки, щодо здійснення рецензії звітів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, оформляти належні документи на викуп земельної ділянки з державної власності: подавати заяви (клопотання) до відповідних органів виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради чи державного органу приватизації, укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки, внести авансові платежі та інші необхідні платежі за цим договором, здійснювати всі необхідні правочини та підписувати всі необхідні документи необхідні для викупу з державної власності земельної ділянки.

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: 
«ЗА» –  1 бюлетень – 57 062 467 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників зборів, що присутні; 
«ПРОТИ» –немає; 
«УТРИМАЛОСЬ» – немає;
«Недійсних та непроголосувавших» –немає.
Голосували з одинадцятого питання порядку денного бюлетенем № 11. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
Результати голосування відображені в Протоколі Лічильної комісії № 18.

На цьому порядок денний вичерпано.
Зауважень щодо проведення зборів не надходило.
Збори оголошено закритими.
Перелік додатків до протоколу № 18 чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «СТРОММАШИНА», що є невід'ємною частиною протоколу:
Протокол Мандатної комісії №18, Додаток №1 (лист реєстрації акціонерів);
	Протокол Лічильної комісії № 18;
	Звіт Наглядової Ради Загальним зборам акціонерів ПАТ «ЗАВОД «СТРОММАШИНА» від 01.04.2016 р.;
Висновок Ревізійної комісії Загальним зборам акціонерів ПАТ «ЗАВОД «СТРОММАШИНА» від 01.04.2016 р.;
	 Перелік № 1 від 15.04.2016 р. «Списання та/або реалізацію неліквідного обладнання, транспортних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей, які не використовуються у виробництві та господарській діяльності Товариства».

Голова Загальних зборів							Ковальчук М.М.
Секретар Загальних зборів						Рибачук Т.В.

