
                           
 
 
                         ПУБЛІЧНЕ     АКЦІОНЕРНЕ   ТОВАРИСТВО                                 
              ,,  ЛЬВІВСЬКИЙ  ЗАВОД  ЗАЛІЗОБЕТОННИХ  ВИРОБІВ  № 2 ,, 

 
  
                                                                 
                                              П Р О Т О К О Л     №  2/18  
 
                               ЗАГАЛЬНИХ  ЗБОРІВ   АКЦІОНЕРІВ           
 
     М.  ЛЬВІВ                                                                                    30  КВІТНЯ   2012 Р. 
 
Початок  Загальних  зборів  акціонерів :  12-00 год. 
 
1. Вступне  слово  Голови  акціонерного  Товариства   -  Топилка Ігора Васильовича.  
     
    Дата складання реєстру акціонерів  24 квітня  2012р.  
    Протокол  засідання  Наглядової ради № 1   від   01. 03. 2012р. 
    Всього   за   реєстром  778  акціонерів – фізичні    особи,   які   володіють  -  1342887      
    акціями ( один  мільйон  триста  сорок  дві  тисячі  вісімсот  вісімдесят  сім  акцій),  
    що   становить   99,9844 %   від  Статутного   фонду    і   1  акціонер   -    юридична  
    особа , яка  володіє  210 акціями , що  становить  0,0156 %  від Статутного   фонду  
    Товариства . 
    Особистий рахунок емітента в загальному – 778 осіб,   кількість простих  іменних   
     акцій – 1343097 ( один  мільйон  триста  сорок  три тисячі  дев яносто  сім )  акцій .   
    Присутні  15 ( п ятнадцять )  акціонерів ,  власників   939 999 ( дев ятсот  тридцять   
    дев ять  тисяч  дев ятсот  дев яносто  дев ять  )  акцій ,   що   дорівнює  -  69,9871 %   
    голосуючих   акцій . 
    У  відповідності  до  Статуту  ПАТ ,, ЛЗЗБВ №2,, кворум  для проведення  загальних    
    зборів   акціонерів  є.   
    Збори  вважаються   відкритими .  
      
 2.   Обрання     робочих     органів      та      затвердження      регламенту     роботи     
       Загальних  зборів .   
       
  1)Слухали   Голову  Наглядової ради – Перуна Р.Я.   який  запропонував  в лічильну    
      комісію   наступні    кандидатури   членів   комісії  : 

- Кравчук Б.С.  ,  
- Самардак О. М. ,  
- Горбан С. П.     

   Кількість   та    відсоток    голосів    акціонерів   ПАТ ,, ЛЗЗБВ №2,, ,  що  беруть 
участь  у  зборах  - 15  акціонерів  ( п ятнадцять ),  які   в   сукупності     водіють   -   

      939 999   ( дев ятсот    тридцять   дев ять   тисяч    дев ятсот   дев яносто   дев ять  )  
      голосами,    що    дорівнює  -   69,9871 %   загальної   кількості    голосів . 

               ГОЛОСУВАЛИ  : 
,, ЗА ,,     -             15  акціонерів   ( п ятнадцять ),   які    в    сукупності     водіють   -   

      939 999   ( дев ятсот   тридцять   дев ять   тисяч    дев ятсот   дев яносто   дев ять  )  
      голосами,    що    дорівнює   -  100,0 %   голосів   акціонерів , що  беруть  участь  у  
      Загальних   зборах  . 

,, ПРОТИ ,,     -             немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  
Рішення  приймається . 
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 2)  Голова   Наглядової   ради – Перун Р.Я.   запропонував   наступні    кандидатури       
     на   Голову  зборів  та  секретаря  зборів : 

- Ковалюк В.М.          -  голова  зборів , 
- Огроднійчук  М.М.  – секретар  зборів .  

              ГОЛОСУВАЛИ  : 
,, ЗА ,,        -         15  акціонерів   ( п ятнадцять ),   які     в    сукупності     водіють   -   

      939 999   ( дев ятсот   тридцять   дев ять   тисяч    дев ятсот   дев яносто   дев ять  )  
      голосами,    що    дорівнює   -   100,0 %   голосів   акціонерів , що  беруть  участь  у  
      Загальних  зборах  . 

,, ПРОТИ ,,     -             немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  

         Рішення приймається .   
     3)  Голова  зборів – Ковалюк В. М.   запропонував  затвердити  порядок   денний     
          та  регламент  роботи   Загальних  зборів  акціонерів. 

         
                                            Оголошення   порядку   денного :  

1/ Звіт    Правління   про    фінансово  -   господарську    діяльність    Товариства                        
    за  2011р.  
2/ Звіт Наглядової  ради Товариства за 2011р .  
3/ Звіт Ревізійної  комісії  та її висновок щодо річних  звітів та  балансу Товариства  
    за 2011р.  
4/ Затвердження звіту Правління та  фінансової  звітності Товариства за 2011р.     
     Визначення порядку покриття  збитків  Товариства  та  розподілу  прибутку  за    
     2011рік.  
5/ Розподіл дивідендів  за 2011 рік .  
6/ Викуп  власних  акцій .  

       
        ГОЛОСУВАЛИ  : 
,, ЗА ,,        -         15  акціонерів   ( п ятнадцять ),   які    в    сукупності     водіють   -   

      939 999   ( дев ятсот   тридцять   дев ять   тисяч    дев ятсот   дев яносто   дев ять  )  
      голосами,    що    дорівнює   -   100,0 %   голосів   акціонерів , що  беруть  участь  у  
      Загальних  зборах  . 

,, ПРОТИ ,,     -             немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  
Рішення  приймається .  
 

3.   По   питанню   № 1  порядку   денного   ,,  Звіт    Правління   про     фінансово- 
господарську    діяльність    Товариства   за    2011рік  ,,     слухали       Голову     
правління     п. Топилка  І. В. ,   який   відзвітував   перед    акціонерами     про   
роботу   правління   за   2011 р.  та   ознайомив   з   економічними   показниками   
фінансово –  господарської     діяльності    Товариства   за    звітний   період ,    з 
розподілом  та   використанням   прибутку   за     звітний    рік .    Запропонував   
затвердити  звіт   правління   за    2011 рік. 
         ГОЛОСУВАЛИ  : 
 ,, ЗА ,,     -         15  акціонерів   ( п ятнадцять ),   які    в    сукупності     водіють   -   

      939 999   ( дев ятсот   тридцять   дев ять   тисяч    дев ятсот    дев яносто   дев ять)  
      голосами,    що    дорівнює   -   100,0 %   голосів   акціонерів , що   беруть   участь    
      у   Загальних  зборах  . 

 ,, ПРОТИ ,,     -             немає. 
 ,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  
 Вирішили : Звіт   Голови  правління   про   фінансово- господарську   діяльність  
                       Товариства  за  2011 рік  затвердити.     
 Рішення  по  питанню  № 1  порядку  денного  приймається .  
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 4.  По   питанню    № 2   порядку    денного    ,, Звіт    Наглядової  ради Товариства за      
      2011 рік  ,,   слухали    Голову    Наглядової   ради   п. Перуна   Р.  Я.    який       
      відзвітував  перед    акціонерами      про     роботу   Наглядової  ради  за  2011 рік.   
      Запропонував    затвердити    звіт  Наглядової  ради  за 2011 рік.  

        ГОЛОСУВАЛИ  : 
      ,, ЗА ,,     -         15  акціонерів   ( п ятнадцять ),   які    в    сукупності     водіють   -   
      939 999   ( дев ятсот   тридцять   дев ять   тисяч    дев ятсот   дев яносто   дев ять)  
      голосами,    що    дорівнює   -   100,0 %   голосів   акціонерів , що  беруть  участь    
      у  Загальних  зборах  . 

 ,, ПРОТИ ,,     -             немає. 
 ,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  

       Вирішили : Звіт  Наглядової  ради  за  2011 рік  затвердити .  
       Рішення  по  питанню  № 2  порядку  денного  приймається . 
 

5. По   питанню  № 3  порядку   денного  ,,  Звіт  Ревізійної   комісії   та її   висновок     
   щодо   річних   звітів  та    Балансу    Товариства   за   2011р. ,,    слухали      Голову      

Ревізійної    комісії    п. Вінницьку  М. Б. ,  яка   доповіла ,  що  Ревізійна     комісія     
підтвердила   достовірність  фінансової   звітності   та Балансу ПАТ ,, ЛЗЗБВ №2 ,,    
по   підсумках   роботи   за  2011 рік.       

      Запропонувала    затвердити    звіт  у  формі  Акту   Ревізійної   комісії . 
         ГОЛОСУВАЛИ  : 
 ,, ЗА ,,     -         15  акціонерів   ( п ятнадцять ),   які    в    сукупності     водіють   -   

       939 999   ( дев ятсот   тридцять   дев ять   тисяч    дев ятсот   дев яносто   дев ять)  
       голосами,    що    дорівнює   -   100,0 %   голосів   акціонерів , що  беруть  участь    
       у  Загальних  зборах  . 

 ,, ПРОТИ ,,     -             немає. 
 ,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  
 Вирішили : Звіт  у  формі   Акту   Ревізійної  комісії  за  2011 рік  затвердити .     

       Рішення  по  питанню  № 3  порядку  денного  приймається . 
               

 6.  По   питанню    № 4   порядку    денного  ,, Затвердження звіту  Правління   та  
фінансової  звітності Товариства за 2011р. Визначення порядку покриття  збитків  
Товариства  та  розподілу  прибутку  за  2011рік ,, слухали      п. Ващенко  Г. С.    –   
головного  бухгалтера   ПАТ,    яка     ознайомила      акціонерів   з      показниками      
річного    фінансового   звіту     ПАТ ,, ЛЗЗБВ №  2,,    за    2011 рік    та     статтями      
Балансу    за   станом   на  31. 12. 2011 року.        

      По    питанню      розподілу     прибутку     ПАТ   ,, ЛЗЗБВ № 2,, ,    отриманих     в   
      звітному   періоді,   п. Ващенко Г.С.  доповіла   про   суми  нарахування   прибутку   
      по   фондах ,  відповідно  до  розподілу , наведеного в  звіті   Голови   правління .   
      Так    як,     за   підсумками      фінансово   -   господарської      діяльності    ПАТ                     
      за  2011 рік    -    Товариство       прибуткове ,     то     питання      про        порядок    
      покриття     збитків     пропонується     зняти     з    обговорення .  
      Запропонувала :  
        -  Затвердити   річний   Баланс   та  фінансовий   звіт  ПАТ за 2011 рік. 

   -  Затвердити   порядок  розподілу  прибутку  за  2011 рік  та   суми   нарахування  
  прибутку  по  фондах.   

   - Питання  про   визначення   порядку  покриття   збитків  зняти  з обговорення.    
           ГОЛОСУВАЛИ  : 
 ,, ЗА ,,     -         15  акціонерів   ( п ятнадцять ),   які    в    сукупності     водіють   -   

       939 999   ( дев ятсот   тридцять   дев ять   тисяч    дев ятсот   дев яносто   дев ять)  
       голосами,    що    дорівнює   -   100,0 %   голосів   акціонерів , що  беруть   участь    
       у  Загальних  зборах  . 

 ,, ПРОТИ ,,     -             немає. 
 ,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  
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      Вирішили :  
      -  Затвердити   річний   Баланс   та  фінансовий   звіт  ПАТ за 2011 рік. 

 -  Затвердити   порядок  розподілу  прибутку  за  2011 рік  та   суми   нарахування  
 прибутку  по  фондах.   

  - Питання   про    визначення    порядку   покриття   збитків   зняти    з  
          обговорення.    
      Рішення  по  питанню  № 4  порядку  денного  приймається       
 

7. По   питанню   № 5    порядку    денного   ,, Розподіл   дивідендів    за    2011 рік  ,, 
 слухали   п. Ващенко Г.С. головного  бухгалтера   ПАТ ,  яка   доповіла   про   суму       
 нарахування   дивідендів  , відповідно   до   розподілу   прибутку .   Запропонована  
 сума  становить – 580 000, 00 грн.   

       Запропонувала :  
       Нараховані    дивіденди     в   сумі   –   580 000,00  грн     виплатити     власникам     
      акцій,     відповідно      до     частки     їх      участі      в      статутному      капіталі   
      Товариства ,   згідно    чинного     законодавства .  
       Прийняття     рішення      про      терміни    і     порядок      виплати      дивідендів    
        доручити    Наглядовій    раді ,     відповідно    до      діючих    положень     та   
      вимог   чинного   законодавства .                          
                  ГОЛОСУВАЛИ  : 

 ,, ЗА ,,     -         15  акціонерів   ( п ятнадцять ),   які    в    сукупності     водіють   -   
       939 999   ( дев ятсот   тридцять   дев ять   тисяч   дев ятсот   дев яносто   дев ять)  
       голосами,    що    дорівнює  -   100,0 %   голосів   акціонерів , що  беруть   участь    
       у  Загальних  зборах  . 

 ,, ПРОТИ ,,     -             немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  

         Вирішили :  
         Нараховані    дивіденди     в   сумі   –   580 000,00  грн     виплатити     власникам     
        акцій,     відповідно      до     частки     їх      участі      в      статутному      капіталі   
        Товариства ,   згідно    чинного     законодавства . Прийняття     рішення      про       
        терміни    і     порядок      виплати      дивідендів   доручити    Наглядовій    раді ,      
        відповідно    до      діючих    положень     та   вимог   чинного   законодавства .                          
 
        Рішення  по  питанню  № 5  порядку  денного  приймається . 
 
   8.По   питанню   № 6  порядку  денного ,, Викуп  власних  акцій ,, слухали     Голову      
       правління  п. Топилка  І. В. ,  який  доповів   акціонерам ,  що   сума   коштів,  яка   
       може  бути  інвестована за  рахунок  прибутку , що залишається  в  розпорядженні    
       підприємства,  на   викуп    власних    акцій ,   була     затверджена      Загальними   
       зборами  акціонерів   в  2010році   в  сумі     -  3 000 000,00  грн.  

 В 2010році  і 2011році    пропозицій  по  продажу   акцій  від  громадян – акціонерів     
 Товариства    не   поступало .       
 Залишок    інвестованих     коштів    на     викуп     власних    акцій    в    2012  році      
 залишається   в   сумі      -  3 000 000,00  грн.. 
 Кошти    за     рахунок    прибутку    в    сумі    -   3 000 000,00  грн.   можуть     бути     
  використані     на    придбання    акцій     ПАТ ,, ЛЗЗБВ № 2 ,,    для    повторного     
 продажу , при  умові   залишку  цих  коштів  на  фондах   прибутку   підприємства.    
 Для    проведення    викупу   акцій    необхідно   провести   реєстрацію   акцій    на    
 фондовій  біржі . 
 Запропонував : Залишок    інвестованих     коштів    на     викуп     власних    акцій      
 в    2012  році  залишається   в   сумі      -  3 000 000,00  грн. 
 Кошти    за     рахунок    прибутку    в    сумі    -   3 000 000,00  грн.   можуть     бути     
  використані     на    придбання    акцій     ПАТ ,, ЛЗЗБВ № 2 ,,    для    повторного     
 продажу , при  умові   залишку  цих  коштів  на  фондах  прибутку  підприємства, 
 і  проведення   реєстрації   акцій   на   фондовій    біржі .  
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                   ГОЛОСУВАЛИ  : 

 ,, ЗА ,,     -         15  акціонерів   ( п ятнадцять ),   які    в    сукупності     водіють   -   
       939 999   ( дев ятсот   тридцять   дев ять   тисяч   дев ятсот   дев яносто   дев ять)  
       голосами,    що    дорівнює  -   100,0 %   голосів   акціонерів , що  беруть   участь    
       у  Загальних  зборах  . 

 ,, ПРОТИ ,,     -             немає. 
,, УТРИМАЛИСЬ ,,  -  немає.  

 
 Вирішили : Залишок    інвестованих     коштів    на     викуп     власних    акцій      
 в    2012  році  залишається   в   сумі      -  3 000 000,00  грн. 
 Кошти    за     рахунок    прибутку    в    сумі    -   3 000 000,00  грн.   можуть     бути     
  використані     на    придбання    акцій     ПАТ ,, ЛЗЗБВ № 2 ,,    для    повторного     
 продажу , при  умові   залишку  цих  коштів  на  фондах  прибутку  підприємства, 
 і  проведення   реєстрації   акцій   на   фондовій    біржі .  

         
         Рішення  по  питанню  № 6  порядку  денного  приймається . 
 

       
   
 
 
 
 
 
 
               ГОЛОВА  ЗБОРІВ                                               КОВАЛЮК   В.М.          
 
 
               СЕКРЕТАР  ЗБОРІВ                                           ОГРОДНІЙЧУК  М. 
 

     
 
 
        

 
 

 
 
   
                  

 
                  
 
          
 
               


	ПУБЛІЧНЕ     АКЦІОНЕРНЕ   ТОВАРИСТВО

