
 8. Інформація про загальні збори акціонерів 
Вид загальних зборів чергові позачергові 
 X 
Дата проведення 20.10.2011 
Кворум зборів, % 76,01 
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:  
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства,  
затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Відкликання членів Наглядової Ради Товариства. 
3. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства. 
4. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.  
 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова правління. 
 
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Голова правління. 
 
Результати розгляду питань порядку денного: Усі питання порядку денного розглянуті і прийняті 
 відповідні рішення, а саме: 
1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Ярошенко Т.Г., Будніченко Т.М. Та Степанова  
С.М. 
Обрати головою загальних зборів Головко А.О. та секретарем загальних зборів Зуєвича О.В. 
Затвердити наступний регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів: 
- доповіді з питань, включених до порядку денного - до 15 хвилин; 
- співдоповіді - до 10 хвилин; 
- виступи - до 5 хвилин; 
відповіді на запитання - до 3 хвилин; 
- голосування з питань порядку денного проводиться відкритим голосуванням; 
- запитання приймаються у відкритій формі. 
2. Відкликати членів Наглядової Ради Товариства Зуєвича О.В., Григоровича О.І., Драгана  
В.Г., Гапіченка В.К., Горбачова О.І. 
3. Визначити кількісний склад членів Наглядової Ради у кількості 3 осіб. 
4. Обрати членами Наглядової Ради Товариства Гапіченко В.К., Скупенко О.В., Мряченко О.Л. 
 
Уповноважити Голову правління Товариства підписати з членами Наглядової Ради відповідні  
контракти.  
Зобов'язати членів Наглядової Ради Товариства протягом одного місяця зібрати засідання для  
обрання Голови Наглядової ради Товариства. 
 
Вид загальних зборів чергові позачергові 
 X 
Дата проведення 08.04.2011 
Кворум зборів, % 81 
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:  
1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010рік. 
2. Звіт ревізійної комісії та затвердження річного звіту товариства за 2010рік. 
3. Затвердження деяких рішень правління. 
4. Про визначення порядку покриття збитків та простроченої дебіторської заборгованості. 
5. Про приведення Статуту товариства у відповідність до Закону «Про акціонерні    товариства»  
№514-VI від 17.09.08. 
6. Про внесення змін та доповнень до Положень, що регламентують внутрішню діяльність  
Товариства. 
7. Про обрання членів Наглядової ради. 
8. Про обрання Ревізора. 
 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:  
Голова правління.  



 
Результати розгляду питань порядку денного: 
Усі питання порядку денного розглянуті і прийняті відповідні рішення, а саме:  
1.1. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за  
2010рік. 
1.2. Затвердити напрямки діяльності товариства на 2011рік. 
2.1. Затвердити річний звіт товариства за 2010рік. 
2.2. Затвердити фінансовий звіт товариства за 2010рік. 
3.1. Затвердити рішення правління від 02.02.2011р. протокол №2п.2 
3.2. Затвердити наказ голови правління 33 від 28.03.2011р. 
3.3. Дозволити в разі необхідності наглядовій раді та правлінню товариства вчиняти значні  
правочини з продажу майна товариства сукупною вартістю до одного млн. грн і терміном до  
одного року. 
4.1.Звернутись до адвокатської контори для вирішення  в судовому порядку питань повернення 
  заборгованості за виконані роботи в сумі 205901 грн. ((Український трест спецмонтажних  
робіт та ТОВ «Юрфакторінг» - 124139 грн та 81761грн відповідно). 
5.1. Затвердити нову редакцію Статуту товариства у відповідноссті до нового закону «Про  
акціонерні товариства» №514-VIвід 17.09.08.  
5.2. Доручити голові правління Зуєвичу В.О. підписати Статут. 
6.1. Затвердити Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а т.ч.: 
Положення про Правління, Наглядову раду, про Ревізора, про Загальні збори. 
7.1. Обрати Наглядову раду в кількості 5 осіб 
7.2. Обрати членами Наглядової ради: Зуєвича Олександра Володимировича, Горбачова  
Олексія Івановича, Григоровича Олександра Івановича, Драгана Володимира Григоровича, 
Гапиченка Володимира Кузьмича. 
8.1.Затвердити Мельникова Валерія Вікторовича Ревізором товариства. 


