8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

18.04.2012

Кворум
зборів**

Опис

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

позачергові

68.64
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Про обрання голови та секретаря зборiв. 2.Про обрання лiчильної
комiсiї.3.Про затвердження регламенту роботи зборiв.4.Звiт Генерального директора про пiдсумки
дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального
директора Товариства. 5.Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.6.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011
рiк. 7.Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного звiту Товариства за 2011
рiк.8.Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. 9.Про
визначення основних напрямiв дiяльностi та стратегiї розвитку Товариства у 2012 роцi. 10.Внесення
змiн та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новiй редакцiї.11.Про попереднє
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року
з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної
вартостi.12.Про затвердження умов договору зi зберiгачем цiнних паперiв ТзОВ «Пiдприємство
«Росан-Цiннi Папери». Збори не вiдбулись: не було кворуму.
чергові

позачергові
X
10.12.2012
82.95

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Про обрання голови та секретаря зборiв.2.Про обрання лiчильної комiсiї.
3.Про затвердження регламенту роботи зборiв.4.Звiт Генерального директора про пiдсумки дiяльностi
Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора
Товариства.5.Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради.6.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.7.Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного
звiту Товариства за 2011 рiк.8.Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв)
Товариства за 2011 рiк.9.Про визначення основних напрямiв дiяльностi та стратегiї розвитку
Товариства у 2012 роцi.10.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та затвердження
Статуту в новiй редакцiї.11.Вiдкликання (дострокове припинення повноважень)Наглядової ради
Товариства.12.Обрання Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорiв з членами
Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на пiдписання цих договорiв.13.Про попереднє
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року
здати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної
вартостi.14.Про затвердження умов договору зi зберiгачем цiнних паперiв ТзОВ
«Пiдприємство«Росан-Цiннi Папери» Прийнятi рiшення: 1.Обрати Головою зборiв Соломчак Микола
Миколайович, обрати секретарем зборiв Чижо Оксана Дмитрiвна. 2. Обрати лiчильну комiсiю в
наступному складi: 1) Сагаль Iрина Ярославiвна 2) Охнич Iрина Михайлiвна 3) Петречко Оксана
Василiвна. 3.затвердити наступний регламент роботи зборiв: для доповiдей – до 10 хв., обговорення –
по 2 хвилини (не бiльше 10 хвилин), вiдповiдi на запитання – по 1 хвилинi (не бiльше 10 хвилин). 4.
Затвердити звiт Генерального директора про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2011р. Роботу
Генерального директора Товариства у 2011р. визнати задовiльною. 5. Затвердити звiт Наглядової ради
Товариства за 2011р. Роботу Наглядової ради у 2011р. визнати задовiльною. 6. Затвердити Звiт
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011р. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2011р. визнати
задовiльною. 7. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк та рiчний звiт
Товариства за 2011р. 8. Збитки в розмiрi 586 тис. грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх
перiодiв. 9. Основним напрямом дiяльностi Товариства у 2012 роцi визначити виробництво вузлiв,
деталей та приладдя для автомобiлiв та їх двигунiв. 10. Внести змiни та доповнення до Статуту
Товариства та затвердити Статут Публiчного акцiонерного товариства «САМБIРСЬКИЙ ДОСЛIДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» в новiй редакцiї. Надати Генеральному
директору Товариства повноваження на пiдписання нової редакцiї Статуту Публiчного акцiонерного
товариства «САМБIРСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД» та вчинення всiх необхiдних дiй щодо державної реєстрацiї змiн та доповнень до Статуту
Публiчного акцiонерного товариства «САМБIРСЬКИЙ ДОСЛIДНО - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» (нової редакцiї) у всiх необхiдних державних органах.У зв’язку з
прийняттям змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї,
провести його державну реєстрацiю у встановленому законом порядку. 11. Вiдкликати (достроково
припинити повноваження) з 11 грудня 2012 року згiдно поданих заяв Голову та членiв Наглядової
ради Товариства, а саме:- Семененко Василя Федоровича вiдкликати (достроково припинити
повноваження) з посади Голови Наглядової ради Товариства;- Семененко Сергiя Васильовича
вiдкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Наглядової ради;- Степанова
Дмитра Вiкторовича вiдкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Наглядової
ради;- Мамонова Олега Леонiдовича вiдкликати (достроково припинити повноваження) з посади
члена Наглядової ради;- Агафонова Павла Васильовича вiдкликати (достроково припинити
повноваження) з посади члена Наглядової ради.12. Обрати з 11 грудня 2012 року Наглядову раду
Товариства у складi 3 осiб: 1) Степанов Дмитро Вiкторович. 2) Кiх Тарас Богданович. 3) Кулинич
Михайло Iванович. Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову
зборiв пiдписати договори з членами Наглядової ради Товариства.13. Попередньо схвалити значнi
правочини, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв перевищує 25
вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi за 2011 р.
та попередньо схвалити значнi правочини, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких
правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi за 2011 р.
Попереднє схвалення правочинiв надається та дiйсне протягом одного року з дати проведення
чергових зборiв акцiонерiв Товариства на укладення договорiв, контрактiв, iнших правочинiв. Надати
Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинiв в рамках цього
попереднього схвалення. 14. Затвердити умови договору зi зберiгачем ТзОВ «Пiдприємство «РосанЦiннi Папери».

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пiдприємство "Росан прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Цiннi папери"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22335534

Місцезнаходження

79035 Україна Львівська Сихiвський м. Львiв Пасiчнам 135

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ 185212
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.06.1998

Міжміський код та телефон

(032) 222-53-87

Факс

(032) 222-53-87

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Згiдно Договору № 22-ДМ/11 вiд 19.08.11 року про вiдкриття рахункiв
у цiнних паперах власникам

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи паперiв"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ р. м. Київ Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 498004
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2010

Міжміський код та телефон

(044) 585 42 40

Факс

(044) 585 42 40

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е1304/11
вiд17.08.2011 р.

