
Протокол № 5 від 23 квітня 2014 року, 
річних Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ», 

ідентифікаційний код юридичної особи 00293640, (надалі «Товариство)

с. Михайлючка,
Шепетівський район Хмельницької області 23 квітня 2014 року

Дата, час і місце проведення Загальних зборів:
Річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ 
КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (надалі «Збори» або «Загальні збори»), відкрито 23 квітня 2014 року о 12:00 
год. і завершено о 13.00 год. Річні Загальні збори проводилися за адресою: 30416, Хмельницька обл., 
Шепетівський р-н, с. Михайлючка, вул. Островського, 3-Б, кім. 1. 0
Голова реєстраційної комісії зачитує протокол № 2 засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації 
акціонерів (їх представників) та видачі бюлетенів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16 квітня 2014 року. 
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 
158 акціонерів, яким належить 6 000 000 (шість мільйонів) голосоючих акцій, що становить 100% від 
Статутного капіталу.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для 
участі у Загальних зборах: зареєстровано 1 (одного) акціонера (представника акціонера) -  учасника 
загальних зборів, якому належить 5 763 603 (п ять мільйонів сімсот шісдесят три тисячі шістсот три) голоси, 
що становить 96,06 %  від загальної кількості голосів.
Кворум Загальних зборів: 96,06 %. Відповідно до чинного законодавства Збори вважаються правомочним, 
якщо у них приймають участь акціонери, що володіють не менш як 60% голосуючих акцій, таким чином 
наявність кворуму на річних Загальних зборах забезпечена.
Збори відкрив Голова правління Янцук О.М., який повідомив, що голосування з питань порядку денного 
проводиться шляхом закритого голосування з використанням бюлетенів, отриманих кожним* учасником 
зборів при реєстрації.
Голова правління Янчук О.М., довів до відома загальних зборів акціонерів інформацію про дотримання 
порядку скликання річних Загальних зборів та персонального повідомлення акціонерів, держателів іменних 
акцій. Інформація про скликання позачергових Загальних зборів була опублікована у газеті «Відомості 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 54 (1807) від 20 березня 2014 року. Крім того, 
згідно Статуту Товариства, письмове персональне повідомлення про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства та їх порядок денний надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку 
акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну сиртему України, у 
спосіб, передбачений Статутом Товариства, а саме, простим листом.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту Зборів. Обрання робочих органів Зборів: 
Голови та -Секретаря Зборів, Голови та Членів лічильної комісії.
2.3віт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. »
З.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товарисґва за 2013 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.
5.Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2013 році. 
Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.
б.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками- діяльності 
Товариства в 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених 
законом.
7.Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання 
повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової Ради.

Розгляд питань порядку денного.
0

З першого питання порядку денного

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту Зборів. Обрання робочих органів 
Зборів: Голови та Секретаря Зборів, Голови та Членів лічильної комісії.
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Слухали: Виступив Голова правління Янчук О.М., який запропонував затвердити наступний порядок 
проведення т* регламент позачергових Загальних зборів акціонерів:
Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного проводиться з 
використанням бюлетенів для голосування.
Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцій.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на 
голосування на загальних зборах.
Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у 
письмовому вигляді.
Обрати Головою Зборів - Янчука Олега Миколайовича, Секретарем Зборів - Беркович Ольгу 
Володимирівну
Обрати лічильну комісію у складі 3-ох осіб, персонально: голова лічильної комісії -  Кисіль Вікторія 
Василівна, члени лічильної комісії -  Пилипенко Ганна Михайлівна, Знайдюк Вадим Васильович.
Інших пропозицій не надійшло.
Янчук О.М. запропонував проголосувати за дану пропозицію.

Перед голосуванням Голова лічильної комісії надала пояснення про порядок голосування бюлетенями для 
голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №1.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не 
приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА -  5 763 603 (100 %), ПРОТИ -  0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання 
акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Затвердити порядок та регламент проведення Зборів, надати для виступу доповідачам 
до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді, голосування 
на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 
Обрати Головою Зборів - Янчука Олега М иколайовича, Секретарем Зборів - Беркович Ольгу 
Володимирівну.
Обрати лічильну комісію у  складі 3-х осіб, персонально: Голова лічильної комісії -  Кисіль 
Вікторія Василівна, Члени лічильної комісії -  Пилипенко Ганна М ихайлівна, Знайдюк Вадим 
Васильович.комісії -  Пилипенко Ганна Михайлівна, Знайдюк Вадим Васильович.

З другого питання порядку денного
*

2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову правління Янчука О.М., який доповів про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік та запропонував затвердити звіт Правління про підсумки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, а роботу Правління визнати 
задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем №'2.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не 
приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА -  5 763 603 (100 %), ПРОТИ -  0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання 
акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

0
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Ухвалили: Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2013 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Правління у 
20-13 році визнати задовільною. 

З третього питання порядку денного

3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Члена Наглядової ради Мартову Г.В., яка доповіла звіт Наглядової ради про підсумки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Голова зборів запропонував 
затвердити звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2013 рік. а роботу Наглядової ради у 2013 році визнати задовільною.

їашнх пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем 3.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не 
приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА -  5 763 603 (100 %), ПРОТИ -  0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів 
гкліонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання
акцій.

Рішення прийнято одноголосно. 0

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу 
Наглядової ради у 2013 році визнати задовільною.

З четвертого питання порядку денного

4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2013 році та. прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного 
звіту і балансу Товариства за 2013-рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Буднік Л.Ф., котра доповіла звіт Ревізійної комісії з фінансової 
діяльності Товариства в 2013 році та Висновок з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік. 
Голова зборів запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства 
в 2013 році та Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік та 
визнати роботу Ревізійної комісії у 2013 році задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 4.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не 
приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів. $

Голосували: ЗА -  5 763 603 (100 %), ПРОТИ -  0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання 
акцій.

•

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2013 році та 
висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік та прийняти рішення за 
наслідками розгляду звіту та висновку. Роботу Ревізійної комісії у 2013 році визнати задовільною.

З п’ятого питання порядку денного

5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2013 
році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.

З



Слухали Галову зборів Янчука О.М., який доповів про основні показники річної фінансової звітності 
Т гз-гж тзг за 2013 рік та запропонував затвердити річну фінансову звітність за результатами 

• • сті Товариства у  2013 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Інизх пропозицій не надійшло.
Гшосуззння проводиться бюлетенем № 5. 0
Всього видано 1 бюлетень.
У  голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не 

участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

зали:» ЗА -  5 763 603 (100 %), ПРОТИ -  0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів 
_  ; - єрів, які зареєструватись для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання

РІШс-ННЯ прийнято одноголосно.

• тьалнлн: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в
2 і 3 році, затвердити річний звіт і батане Товариства за 2013 рік.

3 ш :стого питання порядку денного

: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 
діяльності Товариства в 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням 
вимог, передбачених законом.

Слухали: Голову Зборів Янчука О.М., який повідомив про те, що за результатом діяльності у 2013 році 
З : ы : ї с т в о має збитки, у зв’язку з цим він запропонував не здійснювати розподіл прибутку, а збитки 
жжркти за рахунок майбутніх прибутків.

Інших пропозицій не надійшло.
Г :т лсування проводиться бюлетенем № 6.
Б : ьс то вішано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не 
лг'Яймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА -  5 763 603 (100 %), ПРОТИ -  0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів 
нхінонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуїЬчих з цього питання
нстгін

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Розподіл прибутку не здійснювати у зв'язку із наявністю збитків у 2013 році. Покрити 
збитки за рахунок майбутніх прибутків.

З сьомого питання порядку денного

". Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання 
повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової Ради.

Слухали: Голову Зборів Янчука О.М., який запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 
23.04.2014р. до 23.04.2015р., включаючи правочини пов’язані з порукою, кредитом/позикою, гарантією, 
заставою/іпотекою, придбанням/відчуженням/продажем/міною, у тому числі, але не виключно, 
корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних 
цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не 
лов и н на перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 коп.)

Встановити, що укладення та підписання зазначених правочинів здійснюється від імені та в 
інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Виконавчим органові Товариства та/або 
особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 7.
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Всього видано 1 бюлетень.
У  голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не 
щ ій п ш і  участь у  голосу ванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Гкаасум лн : ЗА -  5 763 603 (100 %), ПРОТИ -  0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів 
л : -гг л • • :.іге-: с~г;■ вались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цьего питання

Г » г ггтіиг пройнято одноголосно.

> т » .~«.тл :  П: передньо схвалити значні правочини, які можуть вчиняти'ся Товариством виключно за 
Ндглтдсзої ради з 23.04.2014р. до 23.04.2015р., включаючи правочини пов’язані з 

тсс -дг і к р е д и т о м  позикою, заставою/іпотекою, придбанням/відчуженням/ продажем/міною, у 
- цг ллє не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо 

все х е ч л т е р і а л ь н и х  цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків 
*иг~:е~ лзггвіз Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична 
г г   ̂-д аартісгь лих правочішів не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00
Н Я І

ї д»: зіггн. що з 23.04.2014 р. до 23.04.2015 р. визначення істотних умов, укладення та підписання 
лглзс-лінів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства 

і л>: -- : :л рішенням Наглядової ради Виконавчим органом Товариства та/або особою, уповноваженою
т  - -: гігглдловою радою. %

~ ■ л : к денний позачергових загальних зборів акціонерів вичерпано. Збори оголошуються
■ р н  ■

Явпнш:
Теоелік акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах 
акціонерів 23 квітня 2014 року -  1 аркуш.

1 Тротокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів від 23
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