
П Р О Т О К О Л  N 1 4  чергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного 

товариства 

"ПМК Легбуд" 
 

м.Полтава 08 травня 2009 року 

Присутні: 454 216 голосів (акцій). Кількість голосів згідно 

статуту: 458 400 голосів (акцій). Кількість голосуючих акцій: 458 

400 шт.(голосів). 

Кворум: 99,08 %. 

Кількість присутних акціонерів та їх представників: 8 чол.                     

Голова Ради ВАТ Карасик О. Д. відкриває загальні збори акціонерів товариства та надає слово 

голові реєстраційної комісії Шульга В. С, яка зачітує протокол № 1 засідання реєстраційної 

комісії по реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ВАТ "ПМК Легбуд" від 08.05.2009 

р., з якого слідує що кворум на зборах є і збори правомочні. 

Голова Ради ВАТ Карасик О. Д. оголошує протокол засідання Ради ВАТ від 09.02.2009 р. щодо 

проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, згідно якого: 

1. Карасик Олександр Давидович - голова загальних зборів акціонерів. 

2. Політуча Марина Михайлівна - секретар загальних зборів акціонерів. 

3. Затведжено слідуючий склад лічильної комісії для підрахунків голосів при 

голосуванні на загальних зборах: Шульга В. С. - голова лічильної комісії; Політучій 

1.1.; Карасік Д. О. - члени лічильної комісії. 

4. Затверджено слідуючий регламент загальних зборів акціонерів: 

— виступ доповідача - до 30 хвилин; 

— виступ у обговоренні - до 5 хвилин; 

— довідки - до 3 хвилин; 

— перерва через кожні три часа роботи загальних зборів на 20 хвилин; 

— всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів вирішуються шляхом відкритого 

голосування. 

Директор ВАТ Політучій І. В. пропонує голові зборів приступити до роботи. Голова зборів: 

переходимо до розгляду порядку денного зборів, що був опублікований у пресі. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:                                                 

1. Про затвердження звіту Дирекції та Ради ВАТ про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2008 р. 

2. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії щодо результатів діяльності ВАТ за 

2008 рік. 

3. Затвердження річного звіту, балансу, розподілу прибутку ВАТ за 2008 рік. 

4. Затвердження напрямків розвітку виробництва ВАТ на 2009 ріку. 

5. Реорганізація ВАТ. 

Розглянемо перше питання : Про затвердження звіту Дирекції та Ради ВАТ про результати 

фінансово-господарської діяльності за 2008 р. 

Голова зборів надає слово директору Політучому І. В., який доповів про діяльність товариства 

у 2008 році ( доповідь додається). Голова зборів: які будуть пропозиції. 
 

Є пропозиція - затвердити звіт Дирекції товариства за 2008 рік. Ще є 

пропозиції. Немає. Хто за надані пропозиції. Голосуємо. Підсумки 

голосування: за- 454 216 - голосів; 

проти - нема голосів ; 

утримались - нема голосів. 

Рішення прийнято. 



Голова зборів надає слово голові Ради ВАТ Карасику О. Д. для доповіді (додається). Голова 

зборів: які будуть пропозиції. 

Є пропозиція - затвердити звіт Ради товариства за 2008 рік. Ще є 

пропозиції. Немає. Хто за надані пропозиції. Голосуємо. Підсумки 

голосування: за- 454 216 - голосів; 

проти - нема голосів ; 

утримались - нема голосів. 

Рішення прийнято. 

Переходимо до слідуючого питання порядку денного: про затвердження звіту та висновків 

Ревізійної комісії щодо результатів діяльності ВАТ за 2008 рік. Голова зборів надає слово 

голові ревізійної комісії Політучій М. М. для звіту (доповідь додається). Голова зборів: які 

будуть пропозиції. 

Є пропозиція - затвердити звіт та висновки ревізійної комісії щодо діяльності товариства за 

2008 рік. 

Ще є пропозиції. Немає. Хто за надані пропозиції. Голосуємо. 

Підсумки голосування: за - 454 216 голосів; 

проти - нема голосів ; 

утримались- нема голосів. 

Рішення прийнято. 

Переходимо до слідуючого пункту порядку денного: затвердження річного звіту, балансу, 

розподілу прибутку ВАТ за 2008 рік. 

Виступіла головний бухгалтер товариства Ковтун О. В., яка надала інформацію щодо 

фінансового звіту товариства за 200$рік та фактичного розподілу прибутку ВАТ (доповідь 

додається). 

Є пропозиція - затвердити річний баланс ВАТ та результати діяльності за 2008
у
 рік. Є другі 

пропозиції. Немає. Голосуємо за надану пропозицію. Підсумки голосування: з а -  454 216 

голосів; 

проти - нема голосів; 

утримались - нема голосів. 

Рішення прийнято. 

Надається пропозиція - затвердити фактичний розподіл прибутку ВАТ за 2008 рік, дивіденди 

по підсумкам діяльності ВАТ за 2008 рік не нараховувати та не сплачувати. Є другі пропозиції. 

Немає. Голосуємо за надану пропозицію. 

Підсумки голосування: з а -  454 216 голосів; 

проти - нема голосів;                  

утримались- нема голосів. 

Рішення прийнято. 

 

Переходимо до слідуючого пункту порядку денного: затвердження напрямків розвитку 

виробництва ВАТ на 2009 ріку. 

Голова загальних зборів ВАТ надає слово директору , який розповив про основнінапрямки 

діяльності ВАТ на 2009 рік. (доповідь додається). Хто бажає виступити. Нема. !Є пропозиції - 

затвердити напрямки розвітку виробництва ВАТ на 2009 рік., Є ще пропозиції. Нема, 

голосуємо за надану пропозицію. Підсумки голосування: за - 454 216 голосів; 

проти - нема голосів; утримались - 

нема голосів. 

Рішення прийнято. 
 

Переходимо до слідуючого пункту порядку денного: Реорганізація ВАТ. 

Голова загальних зборів ВАТ надає слово директору ВАТ Політучому І. В., який надав 

акціонерам пропозицію: зняти питання реорганізації ВАТ з порядку денного загальних зборів. 



Є інші пропозиції. Нема. ! Є пропозиції - зняти з порядку денного загальних зборів питання 

щодо реорганізації 
 

Голосуємо за надану пропозицію. 

Підсумки  

голосування: з а -  454 216 голосів; 

проти - нема голосів;            

утримались - нема голосів 

 

На цьому збори завершили с 

вою роботу       


