
Протокол № 24 
позачергових загальних зборйв 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАПОРВЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМ1Н1СВИЙ КОМБ1НАТ»

(дал1 - ПАТ «ЗАлК», Товариство)
(код СДРПОУ 00194122, мюцезнаходження товариства:

УкраТна, 69032, м. Запор1жжя, ГПвденне шосе, 15)

01 листопада 2018 рокум. Запор 1жжя

Дата проведения позачергових
загальних збор1в Товариства

Час проведения позачергових
загальних збор1в Товариства:
Час початку реестрацп акцюнер1в 
Товариства та Ух представниюв 
Час закшчення реестрацп акцюнер1в 
Товариства та IX представниюв

Час вщкриття позачергових загальних 
збор1в Товариства

Час закриття позачергових загальних 
збор1в Товариства

Мюце проведения позачергових 
загальних збор1в Товариства

Порядок голосування на
позачергових загальних зборах

Дата складення перелжу акц1онер1В, 
яю мають право на участь у 
позачергових загальних зборах
Товариства
Загальна кшьк1сть ос1б, включених до 
перел1ку акщонер1в, яю мають право 
на участь у позачергових загальних 
зборах Товариства 
Загальна кшьюсть голос1в акц10нер1в 

власниюв голосуючих акцш 
Товариства (1х представниюв), яю 
зарееструвалися для участ1 у 
позачергових загальних зборах
Товариства

01 листопада 2018 року

о 9 годиш 00 хвилин 

об 11 го диш 22 хвилин

о 12 годин1 05 хвилин

о 14 го диш 20 хвилин

69001, м. Запор1жжя, вул. Перемоги, 
50, Репональне вщдшення Фонду 
державного майна Укршни по 
Запор1зькш обласп, юмната 35 
бюлетенями

26 жовтня 2018 року 

2298

425560759

Позачергов1 загальш збори публ1чного акцюнерного товариства «Запор1зький 
виробничий алюмш1евий комб1нат» скликан! на вимогу Фонду державного майна 
Украши -  акцюнера ПАТ «ЗАлК», який волод1е 68,0095 % статутного капралу 
Товариства, в1дпов1дно до норм, визначених статтею 47 Закону УкраТни «Про 
акцюнерш товариства».



Згщно з наказом Фонду державного майна УкраУни вщ 20.09.2018 № 1219 
«Про забезпечення оргашзащ'У проведения позачергових загальних збор1в ПАТ 
«Запор1зький виробничий алю мтевий комбшат»:

- ирийиято р1шення про скликаиня 01 листопада 2018 року позачергових 
загальних збор1в Товариства;

- затверджено проект порядку денного позачергових загальних збор1в 
Товариства;

- затверджено повщомлення про проведения позачергових загальних збор1в 
Товариства;

- визначено дату складення перелшу акцюнер1в, яю мають бути повщомлеш 
про скликаиня позачергових загальних збор1в Товариства;

- визначено дату складення перелку акцюнер1в, яю мають право на участь у 
позачергових загальних зборах Товариства;

- обрано реестрацшну комюто для реестрацп акцюнер1в на позачергових 
загальних зборах Товариства;

- доручено реестрацшнш комюп здшснювати повноваження тимчасовоУ 
л1чильн01 ком1сн позачергових загальних збор1в Товариства.

Вщповщно до ч. 3 ст. 40 Закону Украши «Про акцюнерш товариства» 
Реестрацшною ком1с1ею, призначеною наказом Фонду вщ 20.09.2018 № 1219, 
головою РеестрацшноТ комюн обрано Погоршко Над1ю МиколаУвну (протокол 
засгдання реестрацптоI комки позачергових загальних зборгв публгчного 
ащюнерного товариства «Запоргзький виробничий алюмийсвий комбтат» в1д 
01.11.2018 № 1).

Головою позачергових загальних збор1в Товариства обрано Попова Д. С., 
секретарем -  Маньювську А. Г.

СЛУХАЛИ:
Голову Реестрац1Йно1 комюи Погор1лко Н. М., яка повщомила, що реестращя 

акц10нер1в та Тх представниюв, яю прибули на позачергов1 загальн1 збори 
Товариства (дал1 -  Збори), заюнчена та оголосила результата реестрацп та 
наявносп кворуму.

За даними перелжу акц1онер1в, яю мають право на участь у Зборах, 
складеному ПАТ «Нацюнальний депознтарш Украши» станом на 24 годину 26 
жовтня 2018 року, акцюнерами Товариства е 2298 ос1б, яю у сукупност1 володпоть 
622729120 шт. простих 1меиних акцш, з них голосуючих акц1й - 432396493 шт.

Статутний каштал Товариства складае 155682280 грн., який подшений на 
622729120 шт. простих 1менних акцш номшальною вартгстю 0,25 грн. кожна.

За гид сумкам и реестрацп для учаси у Зборах зарееструвалося 39 акцюнертв (Ух 
представниюв), з яких 18 акцюнер1в (Ух представник1в) з голосуючими акщями.

Загальна к1льюсть голос1в акцюнер1в - власник1в голосуючих акц1й Товариства 
(Ух представниюв), яю зарееструвалися для участ1 у Зборах, - 425 560 759 акцш, що 
складае 98,42 % В1д загальноУ юлькосп голосуючих акщй.

Вщповщио до ч. 2 ст.41 Закону УкраУни «Про акцюнерш товариства» загальш 
збори товариства мають кворум за умови реестрацп' для учаеп у них акцюнер1в, 
яю сукупно е власниками бшып як 50 в1дсотюв голосуючих акцш.

Таким чином, кворум для проведения Збор1в, призначених на 01.11.2018 року, 
досягнуто, Збори е правомочними (протокол засчдання реестрацпто! комюи 
позачергових загальних зборгв публичного ащюнерного товариства «Запор1зький 
виробничий алюмшевий комбтат» вгд 01.11.2018 № 4).
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Голосування з питань порядку денного здшснюеться бюлетенями, форма та 
текст яких затверджеш наказами Фонду державного майна УкраТни вщ 19.10.2018 
№ 1333 та вщ 26.10.2018 № 1380.

Порядок денний:

1. Обрання члешв л1чильноТ ком1сп позачергових загальних збор1в Товариства 
та прийняття р1шення про припинення Тх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних збор1в Товариства.
3. Затвердження порядку проведения (регламенту) позачергових загальних 

збор1в Товариства.
4. Прийняття р1шення про змшу типу та найменування Товариства.
5. Внесения змш до Статуту Товариства шляхом викладення його в новш 

редакцп.
6. Прийняття р1шення про припинення повноважень Голови та члешв 

НаглядовоТ ради Товариства.
7. Обрання члешв НаглядовоТ ради Товариства.
8. Затвердження умов договор1в (цившьно-правових або трудових) з членами 

НаглядовоТ ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважуеться на подписания 
договор1в з членами НаглядовоТ ради Товариства.

9. Прийняття ргшення про припинення повноважень Голови та члешв 
Рев131Йно1 ком1сп Товариства.

10. Обрання члешв Рев1зшио'Т комюи Товариства.
11. Встановлення Ч1тких цшей д1яльност1 Товариства на 2019 р1к.
12. Затвердження Положения про принципи формування НаглядовоТ ради 

Товариства.
13. Затвердження принцишв (кодексу) корпоративного управлшня Товариства.

3 питания № 1 порядку денного: «Обрання члешв л1чильн01 комкн 
позачергових загальних збор1в Товариства та прийняття р1шення про 
припинення 1*х повноважень.»

СЛУХАЛИ:
Маныавську А. Г. -  представника держави -  акщонера Товариства -  Фонду 

державного майна УкраТни, яка зазначила, що для роботи Збор1в необх1дно обрати 
л1чильну КОМ1С1Ю та прийняти р1шення про припинення ТТ повноважень та 
оголосила проект р1шення з першого питания порядку денного Збор1в:

«1. Обрати члешв лгчильноТ ком1С1‘Т позачергових загальних збор1в Товариства у 
складк

1) Климовська 1рина Григор1виа -  голова л1чильиоТ ком1си;
2) Чорна Валентина МиколаТвна -  член л1чильно'Т ком1сн;
3) Ткаченко Ольга Анатоливна -  член л1чильно'Т комюп;
4) Болгарова Олена Федор1вна -  член л1чильноТ ком1С1'Т;
5) Гавриленко Вжтор Якович -  член л1чильноТ комки.
2. Припинити повноваження члешв л1Чильно'Т комюи позачергових загальних 

збор1в Товариства июля виконання покладених на них обов’язюв у повному 
обсЯ31.»

Маньювська А. Г. поставила на голосування зазначений проект р1шення та 
повщомила, що голосування з першого питания порядку денного Збор1в 
зд1йснюеться бюлетенем № 1.

Голосування проведено бюлетенем № 1.



Результати голосування:
К1ЛЬКЮТЬ ГОЛОС1В у вщ сотках В1Д К1ЛЬКОСТ1 

голос1в акщонер^в (Ух 
представнию в), як1 

зарееструвалися для участ! у 
позачергових загальних 
зборах та  е власниками 

голосую чих з цього питания 
акцш.

Кшыпсть голосов акцюнер1в (Ух представнию в), як1 
зарееструвались для учаеп у загальних зборах та е 
власниками голосуючих з цього питания акцш, всього:

У ТОМУ ЧИСЛ1

4 2 5560759 100%

кшьисть голос1в акц1онер1в (Ух представниюв), яю 
проголосували «ЗА»

424947128 99,85 %

к1льк1сть голос1в акщонер1в (Ух представник1в), яю 
проголосували «ПРОТИ»

1069 0, 00 0251198%

К1ЛЬК1СТЬ Г0Л0С1В аКШОНСр1В (IX  представник1в), ЯК1

проголосували «УТРИМАВСЯ»
390162 0,09 %

к1льк1сть голос1в акц10нер1в (Ух представниюв), яю не 
брали участь у голосуванш

0 0 %

юльк1сть голосов акц10нер1в (Ух представник1в) за 
бюлетенями, визнаними недшсними

222400 0,052 %

Рннення прийнято простою бшышстю голос1в акц10нер1в ('Тх представншав), 
яю зарееструвалися для участ1 у Зборах та е власниками голосуючих з цього 
питания акцш (протокол № 1 в1д 01.11.2018 р. про тдсумки голосування на 
позачергових загальних зборах).

ВИР1ШИЛИ:
1. Обрати члешв л1чильноУ комки позачергових загальних збор1в 

Товариства у склад»:
1) Климовська 1рина Григор1вна -  голова л1чильноТ комкн;
2) Чорна Валентина МиколаУвна -  член л1чильно1 комкн;
3) Ткаченко Ольга Анатолнвна -  член л1чильно1 комкн;
4) Болгарова Олена Федор1вна -  член л1чильно1 комки;
5) Гавриленко Вжтор Якович -  член лмчильноТ комки.
2. Припинити повноваження члешв лёчильноТ комкн позачергових 

загальних збор1в Товариства пкля виконання покладених на них обов’язюв у 
повному обсязь

3 питания № 2 порядку денного: «Обрання голови та секретаря 
позачергових загальних збор1в Товариства.»

СЛУХАЛИ:
Маньивську А. Г. -  представника держави -  акцюнера Товариства -  Фонду 

державного майна УкраТни, яка повщомила про необхцщють обрання голови та 
секретаря збор1в та оголосила проект ршення з другого питания порядку денного 
Збор1в:

«1. Обрати головою позачергових загальних збор1в Товариства -  Попова 
Дмитра Сергшовича.

2. Обрати секретарем позачергових загальних збор1в Товариства -  Маньювську 
Анастасйо Геннадивну.»

Маньювська А. Г. поставила на голосування зазначений проект р1шення та 
повщомила, що голосування з другого питания порядку денного Збор1в 
здшснюеться бюлетенем № 2. (

Голосування проведено бюлетенем № 2.
Результати голосування:
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Кшьюсть голоав у В1ДС0ТКаХ В1Д К1ЛЬКОСТ1 
голос1в акц1онер1в (Тх 

представниюв), яю 
зарееструвалися для участ! у 

позачергових загальних 
зборах та е власниками 

голосуючих з цього питания 
акцш.

К1льк1сть голос1в акщонер1в (Тх представншав), як1 
зарееструвались для учасл у загальних зборах та е 
власниками голосуючих з цього питания акцш, всього:

у  т о м у  ЧИСЛ1

425560759 1 0 0 %

К1ЛЬК1СТЬ Г ОЛОС!В аКЦ10НСр1В (Тх п р ед ставн и к !в ), ЯК1 
проголосували «ЗА»

4 24856368 99,83 %

К1ЛЪК1СТЬ ГОЛОС1В аКЦ10Нер1В (IX представн и к1в), ЯК1 
проголосували «ПРОТИ»

314229 0,07%

кшьюсть голос1в акц!онер)в (Тх пред ставник! в), яю 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

390162 0,09%

кшьюсть голос1в акщонер1в (Тх представник1в), яю не 
брали участь у голосуванш

0 0 %

к1льк1сть голос!в акц10нер1в (Тх представниюв) за 
бюлетенями, визнаними недшеними

0 0 %

Ркпення прийнято простою бшьиистю голосов акцюнер1в (Тх представниюв), 
як1 зарееструвалися для учаеп у Зборах та е власниками голосуючих з цього питания 
акцш (протокол № 2 вЛд 01.11.2018 р. про тдсумки голосування на позачергових 
загальних зборах).

ВИР1ШИЛИ:
1. Обрати головою позачергових загальних збор1в Товариства -  Попова 

Дмитра Сергшовича.
2. Обрати секретарем позачергових загальних збор1в Товариства -  

Маньк1вську Анастааю Геннаднвну.

3 питания № 3 порядку денного: «Затвердження порядку проведения 
(регламенту) позачергових загальних збор1в Товариства.»

Слухали:
Голову Збор1в - Попова Д. С., який повщомив про необхщтсть затвердження 

порядку проведения (регламенту) Збор1в та оголосив проект ргаення з третього 
питания порядку денного Збор1в:

«Затвердити наступиий порядок проведения (регламенту) позачергових 
загальних збор1в Товариства (дал1 - збори):

Виступи з питань порядку денного -  до 3 хв.
Повтор ш виступи -  до 2 хв.
Вщповцц на запитання -  до 3 хв.
Запитання доповщачам подавати Голов1 збор1в в письмовому вигляд1 13 

зазиаченням рекв1зипв акционера (П1Б або найменування юридично'1 особи). 
Запитання, подаш без зазначення рекмзипв, не розглядатимуться.

Г олова збор1в ставить питания на голосування. Змша черговоеп розгляду питань 
порядку денного здшснюеться Головою збор1в за умови, що за ршгення про зм1ну 
черговоеп розгляду питань порядку денного вщдано не менше трьох чвертей голоав 
акц10нер1в, як1 зарееструвалися для участ1 у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. 
Бюлетень для голосування (кр1м кумулятивного) мютить вар1анти голосування за 
кожний проект р1шення (написи «за», «проти», «утримався»). (П1сля розгляду 
питания та винесення Головою збор1в цього питания на голосування, акцюнер 
В1дм1чае у бюлетен! св1й вар1ант голосування.



Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акщя надае 
акцюнеру один голос для виршення кожного з питань, винесених на голосування 
на зборах, кр1м проведения кумулятивного голосування. ГПд час проведения 
кумулятивного голосування загальна кшьюсть голос1в акцюнера помножуеться на 
юльюсть члешв органу Товариства, що обираються. Акцюнер мае право вщдати вс1 
шдраховаш таким чином голоси за одного кандидата або розподшити Тх М1Ж 
юлькома кандидатами. При кумулятивному голосуванш за кожного з кандидата 
можна вщдати тшьки цшу юльюсть голос1в.

Обрання персонального складу НаглядовоТ ради та Рев1зшноТ комюй 
здшснюеться 13 застосуванням кумулятивного голосування, з використанням 
бюлетешв \ обраними вважаються Т1 кандидата, яю набрали найбшьшу юльюсть 
голос1в акц1онер1в пор1вняно з шшими кандидатами.

Пюля заюнчення голосування з питания порядку денного акцюнер зобов'язаний 
здати л1чильнш ком1сн свш бюлетень для голосування. .Шчильна комю1я збирае 
бюлетеш, шдраховуе голоси та оголошуе результати голосування.

Бюлетень для голосування визнаеться недшсним у раз1, якщо:
- В1н В1др1зняеться в1д оф1щйно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому вщсутнш п1дпис акц1онера (иредставника акцюнера);
- В1Н складаеться з юлькох аркуш1в, яю не пронумерован!;
- акцюнер (представник акцюнера) не позначив у бюлетеш жодного або 

позначив бшыпе одного вар1анта голосування щодо одного проекту р1шення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнаеться недшсним у раз!, 

якщо акцюнер (представник аюцонера) зазначив у бюлетеш бшыпу юльюсть 
голос1в, шж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетень мае бути подписаний акц1онером (представником акцюнера) 13 
зазначенням пр1звища, 1меш та по батьков1 акцгонера (представника акцюнера) та 
найменування юридичноТ особи у раз1, якщо вона е акцюнером. За в1дсутност1 
таких рекв1зит1в 1 пщпису бюлетень вважаеться недшсним.

Бюлетеш для голосування, визнаш недшсними не враховуються п1д час
ПЩрахуНКу ГОЛОС1В.

Бюлетен1 для голосування засвщчуються перед Тх видачею акц1онеру (його 
представнику) шд час його реестрацп для учасп у зборах шдписом голови 
реестрац1йноТ комлей та печаткою акцюнера, що вимагае скликаиня цих збор1в.»

Попов Д.С. поставив на голосування зазначений проект р1шення та повщомив, 
що голосування з третього питания порядку денного Збор1В здшснюеться 
бюлетенем № 3.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:
КШ ЬЮ СТЬ Г0Л0С1В у вщсотках В1Д КШЬКОСТ1 

голос1в акц10нер1в (Тх 
представник1в), яю 

зарееструвалися для участ1 у 
позачергових загальних 
зборах та е власниками 

голосуючих з цього питания 
акцш.

Юльюсть голоС1в акцюнер1в (Тх представниюв), яю 
зарееструвались для учасп у загальних зборах та е 
власниками голосуючих з цього питания акцш, всього:

У ТОМУ ЧИСЛ1

425560759 100%

юльюсть голос 1 в акцюнер1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «ЗА»

424853368 99,83 %

юльюсть голос1в акщонер1в (Тх представник1в), як1 
проголосували «ПРОТИ»

317229 ( 0,07 %

к1льк1сть ГОЛОС1В акцю нер)в (Тх пред ставни К1в), як1 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

388162 0,09 %
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к ш ь ю с т ь  голоС 1в акц 1 0 н ер 1 в  (Тх п р е д с т а в н и ю в ) ,  як1 н е  
б р а л и  у ч а с т ь  у  г о л о с у в а н ш

2000 0,0005 %

юльюсть г о л о с 1В акц]Онср(в (Тх представниюв) за 
бюлетенями, визнаними недшсними

0 0 %

Рйнення прийнято простою бшышспо голос1в акцюнер1в ('Тх представниюв), 
яю зарееструвалися для учасп у Зборах та е власниками голосуючих з цього 
питания акцш. (протокол № 3 вгд 01.11.2018 р. про тдсумки голосування на 
позачергових загальних зборах).

ВИР1ШИЛИ:
Затвердити наступний порядок проведения (регламенту) позачергових 

загальних зборйв Товариства (дал! - збори):
Виступи з питань порядку денного -  до 3 хв.
Повторш виступи -  до 2 хв.
В1дповщ1 на запитання -  до 3 хв.
Запитання доповщачам подавати Голов1 збор1в в письмовому вигляд1 13 

зазначенням рекв1зит1в акцюнера (П1Б або найменування юридичноУ особи). 
Запитання, подаш без зазначення рекв1зит1в, не розглядатимуться.

Голова збор1в ставить питания на голосування. Змша черговосп розгляду 
питань порядку денного здшснюеться Головою збор1в за умови, що за рннення 
про змшу черговост! розгляду питань порядку денного вщдано не менше трьох 
чвертей голос1в акцюнер1в, як1 зарееструвалися для участ1 у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться 
бюлетенями. Бюлетень для голосування (кр1м кумулятивного) мктить 
вар1анти голосування за кожний проект р1шення (написи «за», «проти», 
«утримався»), Шсля розгляду питания та винесення Головою збор1в цього 
питания на голосування, акцюнер вщм1чае у бюлетеш свш вар1ант 
голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акщя 
надае акцюнеру один голос для вир1шення кожного з питань, винесених на 
голосування на зборах, кр1м проведения кумулятивного голосування. Шд час 
проведения кумулятивного голосування загальна кшьюсть голос1в акцюнера 
помножуеться на кшьккть члешв органу Товариства, що обираються. 
Акцюнер мае право вщдати вс1 пщраховаш таким чином голоси за одного 
кандидата або розподшити 1*х м1ж кшькома кандидатами. При кумулятивному 
голосуванш за кожного з кандидат1в можна вщдати тшьки цшу кшьк1сть
ГОЛОС1В.

Обрання персонального складу НаглядовоТ ради та Рев1зшно1 ком1сн 
здшснюеться 13 застосуванням кумулятивного голосування, з використанням 
бюлетешв 1 обраними вважаються Т1 кандидати, яш набрали найбшьшу 
кшьккть голос1в акщонер!в пор1вняно з шшими кандидатами.

Пкля заюнчення голосування з питания порядку денного акцюнер 
зобов’язаний здати л1чильнш ком1сн св1й бюлетень для голосування. 
Л1чильна К0М1С1Я збирае бюлетеш, шдраховуе голоси та оголошуе результати 
голосування.

Бюлетень для голосування визнаеться недшсним у раз1, якщо:
- В1Н вщр1зняеться вщ офщшно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому вщсутнш шдпис акц1онера (представника акцюнера);
- вш складаеться з кшькох аркуш1в, як1 не пронумерован!;,
- акцюнер (представник акцюнера) не позначив у бюлетеш жодного або 

позначив бшыие одного вар1анта голосування щодо одного проекту р1шення.
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Бюлетень для кумулятивного голосування також визнаеться недшсним 
у раз1, якщо акцюнер (представник акцюнера) зазначив у бюлетеш бшыну 
кшьюсть голос1в, шж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетень мае бути пщписаний акщонером (представником акцюнера) 13 
зазначенням прпвища, Дмеш та по батьков1 акцюнера (представника 
акцюнера) та найменування юридичноУ особи у раз1, якщо вона е акщонером. 
За вщсутност! таких рекв1зит1в 1 пщпису бюлетень вважаеться недшсним.

Бюлетеш для голосування, визнаш недшсними не враховуються пщ час
Ш Д р а х у Н К у  ГОЛОС1В.

Бюлетеш для голосування засвщчуються перед Ух вндачею акцюнеру 
(його представнику) пщ час його реестращУ для участ! у зборах пщписом 
голови реестрацшноУ комкн' та печаткою акцюнера, що вимагае скликання 
цих зборгв.

3 питания № 4 порядку денного: «Прийняття рннення про змшу типу та 
найменування Товариства.»

Слухали:
Голову Збор1в Попова Д. С., який повщомив, що на розгляд Збор1в винесено 

питания щодо змши типу Товариства вщповщно до норм Закону УкраТни «Про 
акцюнерш товариства» та оголосив, що з четвертого питания порядку денного 
Збор1в: «Прийняття р1шення про зм1ну типу та найменування Товариства» 
запропоновано 2 проекта ршюнь, яю М1стяться в1дпов1дно у бюлетенях 4 та 5, тому 
голосування вщбудеться по кожному з них. Шел я голосування та шдрахунку 
голос1в по кожному проекту р1шення, буде визначене ирийняте ргшення.

Попов Д.С. оголосив перший проект ршення з четвертого питания порядку 
денного Збор1в: «1. Зм1нити тип Товариства з публ1чного на приватне. 2. Змшити 
повне найменування Товариства з публ1чного акционерного товариства 
«Запор1зький виробничий алюм1н1евий комб1нат» на акцюнерне товариство 
«Заиор1зький виробничий алюм1н1евий комбшат», скорочене найменування ПАТ 
«ЗАлК» на АТ «ЗАлК», поставив цей проект ршення на голосування та зазначив, 
що голосування по ньому здшснюеться бюлетенем № 4.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

Попов Д.С. оголосив другий проект р1шення з четвертого питания порядку 
денного Збор1в: «Зняти питания з розгляду», поставив цей проект решения на 
голосування та зазначив, що голосування по ньому здшснюеться бюлетенем № 5.

Г олосування проведено бюлетенем № 5.

Результати голосування:
Результати голосування по першому проекту р1шення з четвертого питания 

порядку денного Збор1в, голосування по якому проведено бюлетенем № 4:

Кшьюсть ГОЛОС! в У В1ДСОТКЭХ В1Д К1ЛЬКОСТ1
голос1в акцюнер1в (Тх 

представниюв), яю 
зарееструвалися для учасп у 

позачергових загальних 
збррах та е власниками 

голосуючих з цього питания 
акцш.

Кшьюсть голоав акцюнер!» (Тх представниюв), яю 
зарееструвались для учасп у загальних зборах та е

425560759 100%



I

власниками голосуючих з цього питания акцш, всього:
у тому ЧИСЛ1

кшьюсть голос1в акц10нер1в ('Тх представниюв), як! 
проголосували «ЗА»

6400 0,002 %

К1ЛЬК1СТЬ ГОЛОС1В аКЦ10Нер1В (Тх представник1в), ЯК1 
проголосували «ПРОТИ»

425492362 99,98 %

к1льк1сть голос1в акц10нер1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

59997 0 ,014%

кшьюсть голос1в акц10нер1в (Тх представник!в), яю не 
брали участь у голосуванш

2000 0,0005 %

юльюсть голос1в акц10нер1в (Тх представник1в) за 
бюлетегами, визнаними нед!йсними

0 0 %

Рннення не прийнято. (Протокол № 4 в!д 01.11.2018 р. про тдсумки 
голосування на позачергових загальних зборах).

Результати голосування по другому проекту р1шення з четвертого питания 
порядку денного Збор1в, голосування по якому проведено бюлетенем № 5:________

КШЬЮСТЬ ГОЛОС1В у вщсотках В1Д К1ЛЬКОСТ1 
голос1в акщонер1в (Тх 

представник1в), як1 
зарееструвалися для учасп у 

позачергових загальних 
зборах та е власниками 

голосуючих з цього питания 
акцш.

Кшьюсть голос1в акцюнергв (Тх представник!в), яю 
зарееструвались для учасп у загальних зборах та е 
власниками голосуючих з цього питания акцш, всього:

у тому ЧИСЛ1

425560759 100%

кшьюсть голос1в акц10нер1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «ЗА»

423698678 99,56 %

кшьюсть голос1в акц1онер1в (Тх нредставник!в), яю 
проголосували «ПРОТИ»

1800084 0,42%

к1льк1сть голос1в акцюнер1в (Тх представник1в), як1 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

59997 0 ,014%

кшьюсть голосов акц10нер1в (Тх представниюв), яю не 
брали участь у голосуванш

2000 0,0005 %

кшьюсть голосов акц10нер1в (Тх представниюв) за 
бюлетенями, визнаними недшсними

0 0%

Ишення прийнято бшьш як трьома чвертями голос1в акщонер1в (Тх 
представниюв), яю зарееструвалися для участ1 у Зборах та е власниками 
голосуючих з цього питания акцш. (протокол № 5 вгд 01.11.2018 р. про тдсумки 
голосування на позачергових загальних зборах).

ВИР1ШИЛИ:
Зняти питания з розгляду.

3 питания № 5 порядку денного: «Внесения змш до Статуту Товариства 
шляхом викладення його в новш редакцн.»

Слухали:
Голову збор1в Попова Д. С., який зазначив, що прийняття новоТ редакцн 

статуту Товариства викликано иеобхщшстю його приведения у вщповщшсть до 
вимог Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства», у зв’язку 13 внесениям змш 
Законом УкраТни «Про внесения змш до деяких законодавчих акпв УкраТни щодо 
спрощення ведения б1знесу та залучення швестицш ем!тентами щнних папергв» вщ 
16.11.2017 № 2210, приюнцевими положениями якого визначено, що публ1чш 
акцюнерш товариства до 1 с1чня 2019 року повинш привести статути у 
вщповщшсть 13 цим законом.
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На виконання вищезазначеного до статуту Товариства були внесет 
в1дпов1дш змши, з якими акцюнери та представники акцюнер1в мали можливють 
детально ознайомитися у встановленому порядку.

Голова Збор1в Попов Д. С. оголосив, що з п’ятого питания порядку денного 
Збор1в запропоновано 2 проекта ршеиь, яю мютяться вщповщно у бюлетенях 6 та 
7, тому голосування вщбудеться по кожному з них. Шсля голосування та 
шдрахунку голос1в по кожному проекту р1шення, буде визначене прийняте 
р1шення.

Попов Д. С. оголосив перший проект ршення з п’ятого питания порядку 
денного Збор1в: «1. Внести змши до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новш редакцп. 2. Уповноважити Голову та Секретаря збор1в шдписати Статут 
Товариства у новш редакцп. 3. Доручити кер1внику Виконавчого органу 
Товариства (з правом передоручення) здшснити в установленому законодавством 
порядку державну реестращю новоТ редакцп Статуту Товариства.», поставив цей 
проект ршення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здшснюеться 
бюлетенем № 6.

Г олосування проведено бюлетенем № 6.

Попов Д. С. оголосив другий проект ршення з п’ятого питания порядку 
денного Збор1в: «1. Внести змши до Статуту Товариства шляхом викладення його 
в новш редакцп. 2. Змшити найменування Товариства на акцюнерне товариство 
«Запор1зький виробничий алюм1шевий комбшат». 3. Уповноважити Голову та 
Секретаря зборгв шдписати Статут Товариства у новш редакцп. 4. Доручити 
кер1внику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здшснити в 
установленому законодавством порядку державну реестращю новоТ редакцн 
Статуту Товариства.», поставив цей проект р1шення на голосування та зазначив, що 
голосування по ньому здшснюеться бюлетенем № 7.

Г олосування проведено бюлетенем № 7.

Результати голосування:
Результати голосування по першому проекту рннення з п’ятого питания 

порядку денного Збор1в, голосування по якому проведено бюлетенем № 6:
Кшьюсть ГОЛОС! в у вцюотках вщ юлькоеп 

голос1в акцюнер1в (Тх 
представниюв), яю 

зарееструвалися для учасп у 
позачергових загальних 
зборах та е власниками 

голосуючих з цього питания 
акцш.

Кшьюсть ГОЛОС1В акцюнер1в (Ух представниюв), яю 
зарееструвались для участ1 у загальних зборах та е 
власниками голосуючих з цього питания акцш, всього:

у ТОМУ ЧИСЛ1

425560759 100%

юльюсть голос1в акцюнер1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «ЗА»

3000 0,0007 %

юльюсть голос1в акцюнер!в (к  представниюв). яю 
проголосували «ПРОТИ»

1974439 0,46 %

юльюсть голос1в акцюнер1в (‘Тх представниюв), яю 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

3000 0,0007 %

юльюсть голос1в акцюнер1в (Тх представниюв), яю не 
брали участь у голосу ванш

423580320 99,53 %

юльюсть голос)в акцюнер1в (Тх представниюв) за 
бюлетенями, визнаними недшсними

0 0%

(

Р1шення не прийнято. (протокол № 6 в1д 01.11.2018 р. про тдсумки 
голосування на позачергових загальних зборах).
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Результати голосування по другому проекту р1шення з п’ятого питания 
порядку денного Збортв, голосування по якому проведено бюлетенем № 7:

К1ЛЬК1СТЬ ГОЛОС1В у В1ДСОТКаХ ВЩ ЮЛЬКОСП 
голос1в акц1онер1в (Тх 

представник1в), яю 
зарееструвалися для участ1 у 

позачергових загальних 
зборах та е власниками 

голосуючих з цього питания 
акцш.

Кшыасть ГОЛОС1В акцюнер1в (Тх представниюв), яю 
зарееструвались для учасп у загальних зборах та е 
власниками голосуючих з цього питания акцш, всього:

У тому ЧИСЛ1

425560759 100%

юльюсть голос1в акцюнер1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «ЗА»

423514923 99,52 %

юльюсть голос1в акцюнер1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «ПРОТИ»

1977439 0 ,46 %

юльюсть голос1в акц10нер1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

3000 0,0007 %

к1льк1сть голосов акц10нер]в (Тх представник1в), як1 не 
брали участь у голосуванш

65397 0,02 %

юльюсть голос1в акц1онер1в (Тх представник1в) за 
бюлетенями, визнаними недшсними

0 0%

Рннення прийнято бшыи як трьома чвертями голос1в акцюнер1в (Тх 
представниюв), яю зарееструвалися для учасп у Зборах та е власниками 
голосуючих з цього питания акцш. (протокол №  7 вгд 01.11.2018 р. про тдсумки 
голосування на позачергових загальних зборах).

ВИР1ШИЛИ:
1. Внести змши до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новш редакцн.
2. Змшити найменування Товариства на акщонерне товариство 

«Запор1зький виробничий алюмнневий комбшат».
3. Уповноважити Голову та Секретаря збор1в шдписати Статут 

Товариства у ноши редакцп.
4. Доручити кер1внику Виконавчого органу Товариства (з правом 

передоручення) здшснити в установленому законодавством порядку державну 
реестращю новоТ редакцн Статуту Товариства.

3 питания № 6 порядку денного: «Прийняття рниення про припинення 
повноважень Голови та члешв НаглядовоУ ради Товариства.»

Слухали:
Голову Збор1в Попова Д. С., який повщомив про необхщшсть припинити 

повноваження НаглядовоТ ради Товариства та оголосив проект р1шення з шостого 
питания порядку денного Збор1в:

«Припинити повноваження НаглядовоТ ради Товариства у повному складь»

Попов Д.С. поставив на голосування зазначений проект р1шення та 
повщомив, що голосування з шостого питания порядку денного Збор1в 
здшснюеться бюлетенем № 8.

Г олосування проведено бюлетенем № 8.



Результати голосування:
Кшьюсть Г0Л0С1В у В1ДСОТКаХ В1Д К1ЛЬКОСТ1 

голос1в акц10нер1в (Тх 
представник1в), як1 

зарееструвалися для участ1 у 
позачергових загальних 
зборах та  е власниками 

голосую чих з цього питания 
акцш.

Кшыасть голос)в акцюнер1в ('Тх представниюв), яю 
зарееструвались для учасп у загальних зборах та е 
власниками голосуючих з цього питания акцш, всього:

у  ТОМУ ЧИСЛ1

425560759 100%

юльюсть голос1в акцюнер1в (Тх предст авник! в), яю 
проголосували «ЗА»

424768783 99,81 %

ю лью сть голос 1в акцю нер 1в (Тх представнию в), яю  
проголосували «ПРОТИ»

722510 0 , 1 7 %

юльюсть голос! в акцюнер1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

4069 0, 001 %

юльюсть голос1в акцюнер1в (Тх представниюв). яю не 
брали участь у голосуванш

65397 0, 02 %

юльюсть голос1в акц!опер1в (Тх представниюв) а 
бюлетенями, визнаними недшсними

0 0%

Рннення прийнято простою бшЫШСТЮ ГОЛОС1В аКЦ10Нер1В (Тх 
представниюв), як1 зарееструвалися для участ1 у Зборах та е власниками 
голосуючих з цього питания акцш. (протокол № 8 (ид 01.11.2018 р. про тдсумки 
голосування на позачергових загальних зборах).

ВИР1ШИЛИ:
Припинити повноваження Наглядово‘1 ради Товариства у повному 

складь

3 питания № 7 порядку денного: «Обрання члешв НаглядовоТ ради 
Товариства.»

Слухали:
Голову Збор1в Попова Д. С., який повщомив, що у зв’язку 13 заюнченням 

терм1ну повноважень голови та члешв наглядовоТ ради Товариства, яких було обрано 
позачерговими загальними зборами Товариства 23 вересня 2016 року, виникла 
необхщшсть обрання члешв НаглядовоТ ради Товариства, зазначив, що наглядова 
рада Товариства згщно з новою редакщею статуту Товариства складаеться з 5 оаб, яю 
обираються шляхом кумулятивного голосування.

Попов Д.С. зазначив, що в бюлетеш мютиться шформащя по кандидатам до 
складу наглядовоТ ради Товариства в обсягах, передбачених законодавством та 
статутом Товариства, та оголосив проект р1шення з сьомого питания:

«Обрати членами НаглядовоТ ради Товариства:
1. Харшу Натално МиколаТвну -  представника акцюнера Товариства,

юридично'Т особи -  Фонду державного майна УкраТни.
2. Маиьювську Анастасто Геннадй'вну -  представника акцюнера

Товариства, юридично'Т особи -  Фонду державного майна УкраТни.
3. Павлюк Натал1ю Васшнвну -  представника акцюнера Товариства,

юридично'Т особи -  Фонду державного майна УкраТни.
4. Кузуб Тетяну Олександр1вну -  представника акцюнера Товариства,

юридично'Т особи -  Фонду державного майна УкраТни.
5. Холоднову 1рину Петр1вну -  представника акцюнера Товариства,

юридично'Т особи -  Фонду державного майна УкраТни.» (
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Попов Д.С. поставив на голосування зазначений проект р1шення та 
повщомив, що голосування з сьомого питания порядку денного Збор1в 
здшснюеться бюлетенем № 9.

Г олосування проведено бюлетенем № 9.

Результати голосування:
Кшьюсть ГОЛОС1В У вщсотках до загально'Т 

кшькосп кумулятивних 
голоав акцюнер1в (Тх 

представник!в), як! 
зарееструвалися для учасп 

у загальних зборах
Харша Натал1я МиколаТвна -  представник 
акцюнера Товариства, юридичноТ особи -  
Фонду державного майна УкраТни

425412620 19,99%

Маньювська Анастаса Геннадпвна -  
представник акцюнера Товариства, 
юридичноТ особи -  Фонду державного 
майна УкраТни

424612626 19,96%

Павлюк Наташя Васшпвна -  представник 
акцюнера Товариства, юридичноТ особи -  
Фонду державного майна УкраТни

423514921 19,9%

Кузуб Тетяна Олександр1вна -  
представник акцюнера Товариства, 
юридичноТ особи -  Фонду державного 
майна УкраТни

424612623 19,96%

Холоднова 1рина Петр1вна -  представник 
акцюнера Товариства, юридичноТ особи -  
Фонду державного майна УкраТни

423514925 19,9%

юльюсть голоав акцюнер1в (Тх представниюв), 
що не надано жодному кандидату

4922320 0,23 %

юльюсть голос1в акцюнер1в (Тх представниюв), 
яю не брали участь у голосуванш

326985 0 ,0 2  %

юльюсть голос1в акцюнер!в (Тх представниюв) 
за бюлетенями, визнаними недшсними

886775 0,04 %

Вщповщно до вимог Закону Украши «Про акцюнерш товариства» та статуту 
Товариства обраними до складу наглядовоТ ради Товариства вважаються п’ять 
кандидапв, яю набрали найбшьшу кшьюсть кумулятивних голоав акцюнер1в 
Товариства (Т'х представниюв) пор1вняно з шшими кандидатами. За результатами 
голосування найбшьшу юльюсть кумулятивних голос1в акцюнер1в Товариства (Тх 
представниюв) набрали:

- Харша Наташя МиколаТвна;
- Маньювська Анастаая Геннадпвна;
- Павлюк Натал1я Васшнвна;
- Кузуб Тетяна Олександр1вна;
- Холоднова 1рина Петр1вна. (протокол № 9 в1д 01.11.2018 р. про тдсумки 

голосування на позачергових загальних зборах).

ВИР1ШИЛИ:
Обрати членами НаглядовоТ ради товариства:
1. Харшу Наталию МиколаТвну -  представника акцюнера

Товариства, юридичноТ особи -  Фонду державного майна УкраТни.
2. Маньювську Анастааю Геннаднвну -  представника акцюнера 

Товариства, юридичноТ особи -  Фонду державного майна УкраТни.
3. Павлюк Натал1ю Васил1вну -  представника акщрнера Товариства, 

юридичноТ особи -  Фонду державного майна УкраТни.
4. Кузуб Тетяну Олександр1вну -  представника акцюнера

Товариства, юридичноТ особи -  Фонду державного майна УкраТни.



5. Холоднову 1рину Петр1вну -  представника акцюнера Товариства, 
юридично'Т особи -  Фонду державного майна УкраТни.

3 питания № 8 порядку денного: «Затвердження умов договор1в 
(цившьно-правових або трудових) з членами НаглядовоТ ради Товариства. 
Обрання особи, яка уиовноважуеться на пщписання договор1в з членами 
НаглядовоТ ради Товариства.»

Слухали:
Голову Зборгв Попова Д. С., якпй повщомив про необхщшсть затвердження 

умов цившьно-правових договор1в з членами НаглядовоТ ради Товариства та 
оголосив проект ршення з восьмого питания порядку денного Зборгв:

«1. Затвердите умови цившьно-правових договор1в, що укладатимуться з 
членами НаглядовоТ ради Товариства.

2. Надати кер1внику Виконавчого органу Товариства повноваження на 
пщписання цившьно-правових договор1в, що укладатимуться з членами НаглядовоТ 
ради Товариства.».

Попов Д. С. поставив на голосування зазначений проект ршення та 
повщомив, що голосування з восьмого питания порядку денного Збор1в 
здшснюеться бюлетенем № 10.

Голосування проведено бюлетенем № 10.

Результати голосування:
Кшьюсть голоав У вщсотках В1Д юлькосп 

голоав акцюнергв (Тх 
представниюв), яю 

зарееструвалися для участ1 у 
позачергових загальних 
зборах та е власниками 

голосуючих з цього питания 
акцш.

Кшьюсть голоав акц1онер1в (Тх представниюв), яю 
зарееструвались для участ1 у загальних зборах та е 
власниками голосуючих з цього питания акцш, всього:

У тому ЧИСЛ1

425560759 100%

юльюсть голоав акцюнер1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «ЗА»

424612623 99,78 %

юльюсть голос1в акцюнер1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «ПРОТИ»

879739 0,21 %

юльюсть голоав акцюнер1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

3000 0,0007  %

юльюсть голоав акцюнергв (Тх представниюв), яю не 
брали участь у голосуванш

65397 0,02 %

юльюсть голоав акцюнер1в (Тх представниюв) за 
бюлетенями, визнаними недшсними

0 0 %

Рннення прийнято простою бшышстю голос1в акцюнергв (Тх представниюв), 
яю зарееструвалися для участ1 у Зборах та е власниками голосуючих з цього питания 
акцш. (протокол № 10 в к) 01.11.2018 р. про тдсумки голосування на позачергових 
загальних зборах).

ВИР1ШИЛИ:
1. Затвердити умови цившьно-правових договор1в, що укладатимуться з 

членами НаглядовоТ ради Товариства.
2. Надати кер!внику Виконавчого органу Товариства повноваження на 

пщписання цившьно-правових договор1в, що укладатимуться з членами 
НаглядовоТ ради Товариства.
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3 питания № 9 порядку денного: «Прийняття р1шення про припинення 
повноважень Голови та члешв Рев1зшноТ комкн Товариства.»

Слухали:
Голову Збор1в Попова Д. С., який повщомив про необхщшсть припинити 

повноваження Рев1зшно! комки Товариства та оголосив проект р1шення з дев’ятого 
питания порядку денного Збор1в:

«Припинити повноваження Рев1зшноТ комки Товариства у повному складт»
Попов Д.С. поставив на голосування зазначений проект ршення та 

повщомив, що голосування з дев’ятого питания порядку денного Збор1в 
здшснюеться бюлетенем №11.

Голосування проведено бюлетенем № 11.

Результати голосування:
Кшьюсть голоав у вщсотках В1Д юлькосп 

голоав акцюнер1в (Тх 
представник1в), яю 

зарееструвалися для участ! у 
позачергових загальних 
зборах та е власниками 

голосуючих з цього питания 
акцш.

Кшьюсть голос1в акц10нер1в (Тх представник1в), якч 
зарееструвались для участ1 у загальних зборах та е 
власниками голосуючих з цього питания акцш, всього:

у тому ЧИСЛ1

425560759 100%

кшьюсть голоав акцюнер1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «ЗА»

424765783 99,81 %

юльюсть голоав акцюнер^в (Тх представниюв), яю 
проголосували «ПРОТИ»

726579 0 , 17%

юльюсть голоав акцюнер1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

3000 0,0007 %

кшьюсть голоав акцюнер1в (Тх представниюв), яю не 
брали участь у голосуванн1

65397 0,02 %

кшьюсть голоав акцюнер1в (Тх представник1в) за 
бюлетенями, визнаними недшсним и

0 0 %

Рпнення прийнято простою бшышстю голоав акцюнер1в (Тх 
представник1в), яй  зарееструвалися для учасп у Зборах та е власниками 
голосуючих з цього питания акцш. (протокол № 11 в к) 01.11.2018 р. про тдсумки 
голосування на позачергових загальних зборах).

ВИР1ШИЛИ:
Припинити повноваження Рев13шноУ комкй‘ Товариства у повному 

складь

3 питания № 10 порядку денного: «Обрання члешв Рев1зшноТ комкн 
Товариства.»

Слухали:
Голову Збор1в Попова Д. С., який повщомив, що члени Рев1зшно1 комки 

Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування. В бюлетеш для 
кумулятивного голосування мютиться детальна шформащя щодо 3 кандидата до 
складу Рев1зшно1 комки Товариства. Попов Д. С. наголосив, що вщповщно до вимог 
чинного законодавства Украши, Рев1зшна комкгя Товариства вважаеться 
сформованою виключно за умови обрання иовного кшьюсного сюшду органу 
товариства шляхом кумулятивного голосування. (

На голосування винесено наступний проект р1шення з десятого питания 
порядку денного Збор1в:

«Обрати членами Рев13шноУ ком1сп Товариства:
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1. Гончара Володимнра Свгеновича -  представника акцюнера
Товариства, юридичноТ особи -  Фонду державного майна УкраТни.

2. Гршенка Вжтора Володимировича -  представника акцюнера
Товариства, юридичноТ особи -  Фонду державного майна УкраТни.

3. Фонд державного майна УкраТни.»

Попов Д. С. поставив на голосування зазначений проект ршення та 
повщомив, що голосування з десятого питания порядку денного Збор1в 
здшснюеться бюлетенем № 12.

Голосування проведено бюлетенем № 12.

Результати голосування:

Кшьюсть ГОЛОС1В У в^дсотках до  загальноТ 
К1ЛЬКОСТ1 кумулятивних 

голос1в акцю нер1в (Тх 
представникмв). як1 

зарееструвалися для участ! 
у  загальних зборах

Гончар Володим ир Свгенович — 
представник акцюнера Товариства, 
юридичноТ особи  -  Ф онду держ авного  
майна УкраТни

0 0%

Грш енко В ж тор В олодимирович -  
представник акцюнера Товариства, 
юридичноТ особи  -  Ф онду держ авного  
майна УкраТни

1097700 0,09 %

Ф онд державного майна УкраТни 480000 0 ,04 %
кшьюсть голос1в акцюнер1в (Тх представниюв) 
для кумулятивного голосування. що брали 
участь у голосуванш

3831552 0,3 %

юльюсть голос1в акцюнер1в (Тх представниюв), 
яю не брали участь у голосуванш

1270740960 99,53 %

юльюсть голос1в акцюнер1в (Тх представниюв) 
за бюлетенями, визнаними недшсними

532065 0 ,04 %

Рев131Йна ком1С1я Товариства не сформована. Члени Рев1зшноТ комкн 
товариства не обраш. (протокол № 12 вгд 01.11.2018 р. про тдсумки голосування 
на позачергових загальних зборах).

3 питания № 11 порядку денного: «Встановлення чггких шлей д1Яльност1 
Товариства на 2019 рнс.»

Слухали:
Голову Збор1в Попова Д. С., який оголосив, що з одинадцятого питания 

порядку денного Збор1в: «Встановлення чггких цшей д1яльносп Товариства на 2019 
р1к.» пропонуеться наступний проект ршення:

«Встановити таю чггю цкп д1яльност1 Товариства на 2019 рис:
- провадження Товариством ринково'Т д1яльносп, забезпечения прибутковост1 

та ефективноеп, нарощування тем тв господарськоТ д1яльност1.»
Попов Д. С. поставив на голосування зазначений проект р1шення та 

повщомив, що голосування з одинадцятого питания порядку денного Збор1в 
зд1йснюеться бюлетенем № 13.

Г олосування проведено бюлетенем № 13.

Результати голосування:
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Кшьюсть голоав У В|ДСО'П<аХ В1Д К1ЛЬКОСТ1
голос1в акц1онер1в (Тх 

представник1в), як1 
зарееструвалися для учасп у 

позачергових загальних 
зборах та е власниками 

голосуючих з цього питания 
акцш.

Кшьюсть голоспв акцюнерш (1х представншав), яю 
зарееструвались для учасп у загальних зборах та е 
власниками голосуючих з цього питания акцш, всього:

у тому ЧИСЛ1

425560759 100%

юльюсть голос 1 в акшонср1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «ЗА»

424768783 99,81 %

юльюсть голоав акцюнер1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «Г1РОТИ»

723579 0 ,17%

юльюсть голоав акцюнер1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

3000 0,0007%

юльюсть голоав акцюнер1в (Тх представниюв), яю не 
брали участь у голосуванш

65397 0,02 %

юльюсть голоав акцюнер!в (Тх представниюв) за 
бюлетенями, визнаними недшсними

0 0 %

Пшення прийнято простою бшышстю голоав акцюнер1в (Тх 
представниюв), яю зарееструвалися для учасп у Зборах та е власниками 
голосуючих з цього питания акцш. (протокол № 13 вгд 01.11.2018 р. про тдсумки 
голосування на позачергових загальних зборах).

ВИР1ШИЛИ:
Встановити так1 чггкм щл1 д1яльност1 Товариства на 2019 рш:

провадження Товариством ринковоТ д1яльност1, забезпечення 
прибутковост1 та ефективност1, нарощування темтв господарськоТ д!яльност1. 

3 питания № 12 порядку денного: «Затвердження Положения про 
принципи формування НаглядовоТ ради Товариства.» 

Слухали:
Голову Збор1в Попова Д. С., який зазначив, що вщповцдао до постанови 

Кабшету М1шстр1в УкраТни вщ 10.03.2018 № 142 «Деяю питания управлшня 
державними уштарними шдприемствами та господарськими товариствами, у 
статутному каппал! яких бшьше 50 вщсотюв акцш (часток) належать державЬ> (31 
змшами) доручено суб’ектам управлшня об’ектами державноТ власносп 1нщйовати 
проведения загальних збор1в акщонер1в господарсысих товариств, у статутному каттал1 
яких бшьше 50 вщсотюв акц1й (часток) належать державу на яких розглянути питания 
зокрема про затвердження Положения про принципи формування наглядових рад.

3 урахуванням вказаного, Попов Д. С. звернув увагу на необх1дност1 
затвердження Положения про принципи формування НаглядовоТ ради Товариства, з 
якими акцюнери та представники акцюнер1в мали можлив1сть детально 
ознайомитися у встановленому порядку, та оголосив проект р1шення з цього питания:

«Затвердити положения про принципи формування НаглядовоТ ради 
Товариства.»

Попов Д. С. поставив на голосування зазначений проект р1шення та 
пов1домив, що голосування з дванадцятого питания порядку денного Збор1в 
здшснюеться бюлетенем № 14.

Г олосування проведено бюлетенем № 14.
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Результати голосування:
КЛЛЬЮСТЬ ГОЛОС1В У В1ДСОТКаХ В1Д К1ЛЬКОСТ1

голос1в акц10нер1в (Тх 
представниюв), яю 

зарееструвалися для участ1 у 
позачергових загальних 
зборах та е власниками 

голосуючих з цього питания 
акцш.

Юлыасть голос1в акцюнер1в (Тх представниюв), яю 
зарееструвались для учасп у загальних зборах та е 
власниками голосуючих з цього питания акцш. всього:

у ТОМУ ЧИСЛ1

4 2 5560759 100%

юльюсть голос1в акционер! н (Тх представник1в), як1 
проголосували «ЗА»

424615623 99,78  %

юльк1сть голос1в акц!онер1в (Тх прелставникцв). як1 
проголосували «ПРОТИ»

876739 0,21 %

юльк1сть голос1в акц10нер1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

3000 0,0007 %

юльюсть голос1в акщонер1в (Тх представник1в), як1 не 
брали участь у голосуванш

65397 0,02 %

юльюсть голос1в акц1онер1в (Тх представниюв) за 
бюлетенями, визнаними недшсними

0 0 %

Рннення прийнято простою бшЫШСТЮ ГОЛОС1В аКЦ10Нер1В (Тх 
представниюв), яю зарееструвалися для учасп у Зборах та е власниками 
голосуючих з цього питания акцш. (протокол № 14 в16 01.11.2018 р. про тдсумки 
голосування на позачергових загальних зборах).

ВИР1ШИЛИ:
Затвердити положения про принципи формування НаглядовоТ ради 

Товариства.

3 питания № 13 порядку денного: «Затвердження принцишв (кодексу) 
корпоративного управлшня Товариства.»

Слухали:
Голову Збор1в Попова Д. С., який зазначив, що важливють корпоративного 

управлшня для Товариства полягае у його внеску до пщвищення його 
конкурентоспроможносп та економ1чноТ ефективносп завдяки забезпеченню: належно'Т 
уваги до 1нтерес1в акцюнер1в; р1вноваги впливу та балансу 1нтерес1в учасниюв 
корпоративних вщносин; фшансовоТ прозоросп; запровадження правил ефективного 
менеджменту та надежного контролю.

Кодекс корпоративного управлшня (дал1 -  Кодекс) е внутршшм нормативним 
документом Товариства, що мютить положения про систему вщносин М1Ж органами 
Товариства, акщонерами та шшими защкавленими особами, що е одним з ключових 
елемеипв зростання Товариства, пщвищення дов1ри його акцюиер1в.

Кодекс розроблено вщповщно до норм закошв УкраТни «Про управлшня 
об’ектами державноТ власносп», «Про акцюнерш товариства», Кер1вних принцип1в ОЕСР 
з корпоративного управлшня для юридичних ос1б з державною участю та статуту 
Товариства.

У Кодекс1 розкриваеться система корпоративного управлшня, що дае у Товариств1, 
а також передбачаються напрямки для подалылого розвитку корпоративного управл1ння 
у Товарисга зпдно з принципами, закр1пленими у Кодексг

Попов Д. С. оголосив проект ршення з тринадцятого питания:
«Затвердити Кодекс корпоративного управлшня Товариства.»
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Попов Д. С. поставив на голосування зазначений проект р1шення та повщомив, 
що голосування з тринадцятого питания порядку денного Збор1в здшснюеться 
бюлетенем № 15.

Голосування проведено бюлетенем № 15.

Результати голосування:
Кшьюсть голоав У вщсотках В1Д К1ЛЬК0СТ1 

голоав акцюнер] в (Тх 
представниюв), яю 

зарееструвалися для учасп у 
позачергових загальних 
зборах та е власниками 

голосуючих з цього питания 
акцш.

Юлыисть ГОЛОС1В акц10нер1в (Тх представник1в), як1 
зарееструвались для участ1 у загальних зборах та е 
власниками голосуючих з цього питания акцш, всього:

у тому ЧИСЛ1

425560759 100%

юльюсть голос1в акц10нер1в ('Тх представник1в), як1 
проголосували «ЗА»

424615623 99,78 %

юльюсть голоав акцюнер1в (Тх представниюв), яю 
проголосували «ПРОТИ»

876739 0,21 %

кшьюсть голос!в акцюнер1в (Тх представник1в), яю 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

3000 0,0007 %

юльк1сть голос1в акшонер1в (Тх представник1в). як1 не 
брали участь у голосуванш

65397 0,02 %

юльюсть голоав акцюнер1в (Тх представниюв) за 
бюлетенями, визнаними недшсними

0 0%

Рннення прийнято простою бшышстю голоав акцюнер1в (Тх 
представниюв), яю зарееструвалися для учасп у Зборах та е власниками 
голосуючих з цього питания акцш. (протокол № 15 вгд 01.11.2018 р. про тдсумки 
голосування на позачергових загальних зборах).

ВИР1ШИЛИ:
Затвердити Кодекс корпоративного управлшня Товариства.

1з заключним словом виступив Голова Збор1в Попов Д. С., який повщомив, що 
порядок денний Збор1в вичерпано та подякував уам  акцюнерам, представникам 
акцюнер1в та вам, кого було залучено до пщготовки та проведения Збор1в за плщну 
працю.

Вщ акцюнер1в та Тх представниюв жодних письмових скарг, зауважень або 
заперечень з приводу оргашзацп та проведения Збор1в не надходило.

Вщ акцюнер1в надшшли заяви, яю додаються до протоколу Збор1в.
Голова позачергових загальних збор1в Попов Д. С. о 14 годиш 20 хвилин 

оголосив Збори закритими.

Голова позачергових загальних 
збор1в ПАТ «ЗАлК»

Секретар позачергових загальних 
збор1в ПАТ «ЗАлК»

КАНЦ&ИЯИЯ ЗАь* <
«* & .•  -41  ___ 2 о /|р
Вххд №_ гт


