«Проти» - голосувало 0 голосів.
«Утрималось» - голосувало 0 голосів.
Не брали участі у голосуванні - голосувало 125 голосів.
Не дійсні - голосувало 0 голосів.
За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної
комісії, Загальні збори
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ВИРІШИЛИ:
Відкликати членів Наглядової ради Ленг Є.А,. Панасенко В.М., Шишкіна А.В., обрати
нових членів Наглядової ради та уповноважити голову правління ПАТ “Нікопольський
хлібокомбінат” Рудовського Ю.Б. укласти з новими членами договори строком на три роки.
Підсумки голосування з пропозиції щодо обрання нових членів Наглядової ради:
Пономарьову Ірину Олександрівну, Степанова Євгенія Вікторовича, Бровенко Віктора
Івановича строком на три роки відповідно до договорів які будуть укладені з товариством.
В голосуванні приймають участь 40970724 (сорок мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч сімсот
двадцять чотири) голосів акціонерів
За

Пономарьова 13 644 908
Ірина
Олександрів
на
Степанов
Євгеній
Вікторович
Бровенко
Віктор
Іванович

Не
брали Не дійсні
Проти
усіх Утримався
у
кандидатів
щодо
усіх участь
кандидатів
голосуванні
9000

375

18 750

13 662 408
•г
13 635 283

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної
комісії, Загальні збори
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ВИРІШИЛИ:
Обрати членами Наглядової ради: Пономарьову Ірину Олександрівну, Степанова
Євгенія Вікторовича, Бровенко Віктора Івановича, строком на три роки відповідно до
договорів які будуть укладені з товариством.
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6.
Про затвердження договорів укладених правлінням товариства в період між зборами
акціонерів.
7.
Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
8.
Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
9.
Про надання в заставу майна товариства.
10. Про затвердження статуту підприємства в новій редакції.

Питання №1: «Про затвердження звіту Голови Правління про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
Доповідач: Рудовський Ю.Б.
Рудовський Ю.Б.
надав звіт
Голови Правління про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2012 році.
Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект
рішення:
Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства у 2012 році.
Підсумки голосування :
В голосуванні приймають участь 13656908 (тринадцять мільйонів шістсот п'ятдесят
шість тисяч дев'ятсот вісім) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної
кількості присутніх на зборах голосів.
«За» - голосувало 13656783 голосів.
«Проти» - голосувало 0 голосів.
«Утрималось» - голосувало 0 голосів.
Не брали участі у голосуванні - 125 голосів.
*

Не дійсні - голосувало 0 голосів.
За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД»,

комісії, Загальні збори
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ

ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства у 2012 році.
Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю
голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Питання №2: «Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства.».
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Доповідач: Ленг Є.А,
Ленг Є.А. оголосив звіт Наглядової Ради відповідно до якого на протязі 2012 року
здійснювався контроль діяльності виконавчого органу Товариства. В 2012 році виконавчий
орган Товариства діяв в межах повноважень, наданих йому Статутом Товариства та
локальними нормативними актами. Питання, віднесені до компетенції виконавчого органу,
розглядалися оперативно та в повному обсязі. Перевищень повноважень, наданих
виконавчому органу Статутом та локальними нормативними актами, не встановлено.
Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний
проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради
Підсумки голосування з пропозиції:
В голосуванні приймають участь 13656908 (тринадцять мільйонів шістсот п'ятдесят шість
тисяч дев'ятсот вісім) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості
присутніх на зборах голосів.
За» - голосувало 13656783 голосів.
Проти» - голосувало 0 голосів.
Утрималось» - голосувало 0 голосів.
Не брали участі у голосуванні - голосувало 125 голосів.
Не дійсні - голосувало 0 голосів.
За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної
комісії, Загальні збори
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»,
ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт Наглядової ради.
Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю
голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Питання №3: Звіт Ревізійної комісії Товариства
Доповідач: Ушакова О.Р.
Ушакова О.Р. оголосила звіт Ревізійної комісії товариства по результатам перевірки
фінансово-господарської діяльності товариство за 2012 рік відповідно до якого порушень не
виявлено.
Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект
рішення:

З

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».
Підсумки голосування з пропозиції
В голосуванні приймають участь 13656908 (тринадцять мільйонів шістсот п'ятдесят шість
тисяч дев'ятсот вісім) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості
присутніх на зборах голосів.
«За» - голосувало 13656783 голосів.
«Проти» - голосувало 0 голосів.
«Утрималось» - голосувало 0 голосів.
Не брали участі у голосуванні - голосувало 125 голосів.
Не дійсні - голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної
комісії, Загальні збори
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».
ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».
Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю
голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Питання №4: Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
Доповідач: Бреус О.І.
Бреус О.І. оголосила річні результати діяльності Товариства, річний звіт та запропонувала
затвердити річну звітність ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».
Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект
рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.
Підсумки голосування з пропозиції
В голосуванні приймають участь 13656908 (тринадцять мільйонів шістсот п'ятдесят шість
тисяч дев’ятсот вісім) голосів акціонерів, що складає 100 .відсотків від загальної кількості
присутніх на зборах голосів.
«За» - голосувало 13656783 голосів.
«Проти» - голосувало 0 голосів.
«Утрималось» - голосувало 0 голосів.
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Не брали участі у голосуванні - голосувало 125 голосів.
Не дійсні - голосувало 0 голосів.
За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної
комісії, Загальні збори
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».
ВИРІШИЛИ:
Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.
Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю
голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
Питання №5: Про розподіл прибутку та покриття збитків за 2012 рік..
Доповідач: Бреус О.І.
Бреус О.І. запропонувала акціонерам зняти з порядку денного дане питання, в звязку з
відсутністю у Товаристві прибутку у 2012 році
Підсумки голосування з пропозиції.
В голосуванні приймають участь 13656908 (тринадцять мільйонів шістсот п’ятдесят шість
тисяч дев'ятсот вісім) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості
присутніх на зборах голосів.
«За» - голосувало 13656783 голосів.
«Проти» - голосувало 0 голосів.
«Утрималось» - голосувало 0 голосів.
Не брали участі у голосуванні - голосувало 125 голосів.
Не дійсні - головувало 0 голосів.
За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної
комісії, Загальні збори
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ВИРІШИЛИ:
Зняти з порядку денного п’яте питання
Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю
голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
Питання № 6 Про затвердження договорів укладених правлінням товариства в
період між зборами акціонерів.
Доповідач: Кодолова Ю.А.
Юрисконсульт Кодолова Ю.А. запропонувала затвердити наступні договори укладення
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правлінням товариства в період між зборами акціонерів: ТОВ “Еквітас” договір № 7-09 від
17.08.2009 року; договір з ПАТ “Дніпропетровськгаз” №091182П від 31.12.2010 року
Підсумки голосування з пропозиції.
В голосуванні приймають участь 13656908 (тринадцять мільйонів шістсот п'ятдесят шість
тисяч дев'ятсот вісім) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості
присутніх на зборах голосів.
«За» - голосувало 13656783 голосів.
«Проти» - голосувало 0 голосів.
«Утрималось» - голосувало 0 голосів.
Не брали участі у голосуванні - голосувало 125 голосів.
Не дійсні - голосувало 0 голосів.
За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної
комісії, Загальні збори
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ВИРІШИЛИ:
Затвердити договори укладення правлінням товариства в період між зборами
акціонерів: ТОВ “Еквітас” договір № 7-09 від 17.08.2009 року; договір з ПАТ
“Дніпропетровськгаз” №091182П від 31.12.2010 року
Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю
голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
Питання № 7 Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
Доповідач: Кодолова Ю.А.
Кодолова Ю.А. (представник за довіреністю наступних акціонерів: Пащенко Антона
Вадимовича, ^Явтушенко Владислава Юрійовича), запропонувала відкликати голову
Наглядової ради Ленг Є.А. та членів Наглядової ради: Панасенко В.М., Шишкіна А.В., та
обрати нових членів Наглядової ради: Пономарьову Ірину Олександрівну, Степанова Євгенія
Вікторовича, Бровенко Віктора Івановича, шляхом кумулятивного голосування, та
уповноважити голову правління ПАТ “Нікопольський хлібокомбінат” підписати угоди з
обраними членами Наглядової ради, строком до дати проведення чергових річних загальних
зборів акціонерів ПАТ “Нікопольський хлібокомбінат”
Підсумки голосування з пропозиції щодо відкликання членів Наглядової ради ,
обрання нових членів Наглядової ради та уповноваження голови правління ПАТ
“Нікопольський хлібокомбінат” Рудовського Ю.Б. укласти з новими членами договори.
В голосуванні приймають участь 13656908 (тринадцять мільйонів шістсот п'ятдесят
шість тисяч дев'ятсот вісім) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної
кількості присутніх на зборах голосів.
«За» - голосувало 13656783 голосів.
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«Проти» - голосувало 0 голосів.
«Утрималось» - голосувало 0 голосів.
Не брали участі у голосуванні - голосувало 125 голосів.
Не дійсні - голосувало 0 голосів.
За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної
комісії, Загальні збори
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ВИРІШИЛИ:
Відкликати членів Наглядової ради Ленг Є.А,. Панасенко В.М., Шишкіна А.В., обрати
нових членів Наглядової ради та уповноважити голову правління ПАТ “Нікопольський
хлібокомбінат” Рудовського Ю.Б. укласти з новими членами договори.
Підсумки голосування з пропозиції щодо обрання нових членів Наглядової ради:
Пономарьову Ірину Олександрівну, Степанова Євгенія Вікторовича, Бровенко Віктора
Івановича строком до дати проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ
“Нікопольський хлібокомбінат”
В голосуванні приймають участь 40970724 (сорок мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч сімсот
двадцять чотири) голосів акціонерів
За
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За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної
комісії, Загальні збори
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ВИРІШИЛИ:
Обрати членами Наглядової ради: Пономарьову Ірину Олександрівну, Степанова
Євгенія Вікторовича, Бровенко Віктора Івановича, строком до дати проведення чергових
річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Нікопольський хлібокомбінат”

Питання № 8 Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.
Доповідач: Кодолова Ю.А.
Кодолова Ю.А. (представник за довіреністю наступних акціонерів: Пащенко Антона
Вадимовича, Явтушенко Владислава Юрійовича), запропонувала відкликати голову
Ревізійної комісії Ушакову О.Р. та членів Ревізійної комісії: Вінніченко Т.А., Щербак Т.О., та
обрати нових членів Ревізійної комісії: Кропова Андрій Вікторович, Нищета Наталія
Іванівна, Фінько Володимир Миколайович шляхом кумулятивного голосування, та
уповноважити голову правління ПАТ “Нікопольський хлібокомбінат” підписати угоди з
обраними членами Ревізійної комісії, строком до дати проведення чергових річних загальних
зборів акціонерів ПАТ “Нікопольський хлібокомбінат”
Підсумки голосування з пропозиції щодо відкликання членів Наглядової ради ,
обрання нових членів Наглядової ради та уповноваження голови правління ПАТ
“Нікопольський хлібокомбінат” Рудовського Ю.Б. укласти з новими членами договори.
В голосуванні приймають участь 13656908 (тринадцять мільйонів шістсот п'ятдесят
шість тисяч дев'ятсот вісім) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної
кількості присутніх на зборах голосів.
«За» - голосувало 13656783 голосів.
«Проти» - голосувало 0 голосів.
«Утрималось» - голосувало 0 голосів.
Не брати участі у голосуванні - голосувало 125 голосів.
Не дійсні - голосувало 0 голосів.
За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної
комісії, Загальні збори
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ВИРІШИЛИ:
Відкликати членів Ревізійної комісії, обрати нових членів Ревізійної комісії та
уповноважити голову правління ПАТ “Нікопольський хлібокомбінат” Рудовського Ю.Б.
укласти з новими членами договори строком до дати проведення чергових річних загальних
зборів акціонерів ПАТ “Нікопольський хлібокомбінат” .
Підсумки голосування з пропозиції щодо обрання нових членів Ревізійної комісії:
Кропова Андрій Вікторович, Нищета Наталія Іванівна Фінько Володимир Миколайович
В голосуванні приймають участь 40970724 (сорок мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч сімсот
двадцять чотири) голосів акціонерів
1
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За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної
комісії, Загальні збори
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ВИРІШИЛИ:
Обрати членами Ревізійної комісії: Кропова Андрія Вікторовича, Нищету Наталію
Іванівну, Фінько Володимира Миколайовича, строком до дати проведення чергових річних
загальних зборів акціонерів ПАТ “Нікопольський хлібокомбінат”
Питання № 9 Про надання в заставу майна.
Доповідач: Бреус О.І.
Бреус О.І. запропонувала акціонерам зняти з порядку денного дане питання, в зв’язку зі
суттєвою зміною обставин якими сторони керувалися під час затвердження порядку денного.
Підсумки голосування з пропозиції.
В голосуванні приймають участь 13656908 (тринадцять мільйонів шістсот п’ятдесят шість
тисяч дев'ятсот вісім) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості
присутніх на зборах голосів.
«За» - голосувало 13656783 голосів.
«Проти» - голосувало 0 голосів.
«Утрималось» - голосувало 0 голосів.
Не брали участі у голосуванні - голосувало 125 голосів.
Не дійсні - голосувало 0 голосів.
За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної
комісії, Загальні збори
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ВИРІШИЛИ:
Зняти з порядку денного дев'яте питання
Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю
голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
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Питання № 10 Про затвердження статуту підприємства в новій редакції.
Доповідач: Кодолова Ю.А.
Кодолова Ю.А. запропонувала акціонерам зняти з порядку денного дане питання, в зв'язку зі
суттєвою зміною обставин якими сторони керувалися під час затвердження порядку денного.
Підсумки голосування з пропозиції.
В голосуванні приймають участь 13656908 (тринадцять мільйонів шістсот п'ятдесят шість
тисяч дев'ятсот вісім) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості
присутніх на зборах голосів.
«За» - голосувало 13656783 голосів.
«Проти» - голосувало 0 голосів.
«Утрималось» - голосувало 0 голосів.
Не брали участі у голосуванні - голосувало 125 голосів.
Не дійсні - голосувало 0 голосів.
За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної
комісії, Загальні збори
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ВИРІШИЛИ:
Зняти з порядку денного дев'яте питання
Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю
голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
Голова зборів повідомила, що всі питання порядку денного загальних зборів
акціонерів ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» розглянуті і по них прийняті відповідні
рішення.
*
Загальні збори акціонерів ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОММБІНАТ» оголошені ЗАКРИТИМИ.
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Протокол Реєстраційної комісії №1 .
Протокол № 2 роботи Реєстраційної комісії
Проток

Голова зборів

Л.М. Асмолова

Секретар зборів

Ю.А. Кодолова

ПРОТОКОЛ №1
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (надалі - Товариство)

м. Нікополь
Час проведення: 11 год. 00 хв.
Місце проведення: м. Нікополь,
вул. Першотравнева 22/1

24 квітня 2013 року

Збори відкрив Голова правління Товариства Рудовський Юрій Борисович та оголосив
результати реєстрації, проведеної Реєстраційною комісією.
Згідно
зі^ Статутом
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» загальна кількість простих іменних акцій (голосів)
складає 20 000 000, номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 коп.) кожна
Для участі у загальних зборах акціонерів зареєстровано 25 ( двадцять п'ять ) учасника,
з них без права голосу 0 (нуль), які представляють 13656908 (тринадцять мільйонів шістсот
п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот вісім) голосів, що складає 68,28 відсотків голосів від
загальної кількості голосів.
Підсумки реєстрації додаються (Додаток № 1 - Протокол Реєстраційної комісії).
Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів є
правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.
Учасникам зборів повідомлено, що відповідно до Закону України «Про акціонерні
товариства» загальні збори не мають права обговорювати і приймати рішення з питань, які
не включені до порядку денного.
Також, учасникам зборів роз’яснено порядок голосування на зборах акціонерів, а саме:
- голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями, результати голосування з
першого питаїрія порядку денного визначає і доповідає зборам Реєстраційна комісія, з
наступних питань порядку денного - Лічильна комісія.
Головою зборів обрали Асмолову.Л.М.
Секретарем зборів обрали Кодолову Ю.А.
Для проведення зборів обрали лічильну комісію в складі голови комісії -Демах О.А., членів
комісії Суслову О.І., Коробову Н.В.
Протокол № 2 роботи Реєстраційної комісії з підрахунку результатів голосування
На розгляд загальних зборів запропоновано наступний порядок денний:
1.
Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства
у 2012 році.
2.
Звіт Наглядової Ради Товариства.
3.
Звіт Ревізійної комісії Товариства.
4.
Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5.
Про розподіл прибутку та покриття збитків за 2012 рік.
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