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ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ: 00222226, місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 44 )
які відбулися 15 серпня 2018 року
Кількість  голосів   акціонерів,   які   зареєструвалися  для  участі  у  Загальних  зборах  та  є  власниками голосуючих з питань порядку денного акцій: 24 657 451
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1
Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
Результати голосування Бюлетенем №1.
Варіанти
голосів
у відсотках*
"ЗА"
24 509 875
99,4015%
"ПРОТИ"
1 300
0,0053%
 “УТРИМАВСЯ”
146 276
0,5932%
 "Не брали участі у голосуванні"
0
0,0000%
"За бюлетенями визнаними недійсними"
0
0,0000%
 
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
"1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСФЕРТ», з яким Товариством укладено договір.
2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів Лічильну комісію з числа представників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСФЕРТ»".
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2
Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
Результати голосування Бюлетенем №2.
Варіанти
голосів
у відсотках*
"ЗА"
24 491 175
99,3257%
"ПРОТИ"
20 000
0,0811%
 “УТРИМАВСЯ”
146 276
0,5932%
 "Не брали участі у голосуванні"
0
0,0000%
"За бюлетенями визнаними недійсними"
0
0,0000%
 
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
"Обрати Головою Загальних зборів – Косогова Юрія Миколайовича, Секретарем Загальних зборів – Забурас Ольгу Петрівну".
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3
Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Результати голосування Бюлетенем №3.
Варіанти
голосів
у відсотках*
"ЗА"
24 509 875
99,4015%
"ПРОТИ"
1 300
0,0053%
 “УТРИМАВСЯ”
146 276
0,5932%
 "Не брали участі у голосуванні"
0
0,0000%
"За бюлетенями визнаними недійсними"
0
0,0000%
 
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
"Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів:
- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- виступ при обговоренні питання – до 5 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- усі звернення, запитання по питанням порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного Загальних зборів, надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова;
- голосування на Загальних зборах з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування; 
- голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на Загальних зборах;
- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування;
- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом Голови Реєстраційної комісії Загальних зборів".
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4
Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Результати голосування Бюлетенем №4.
Варіанти
голосів
у відсотках*
"ЗА"
20 239 996
82,08%
"ПРОТИ"
1 943 149
7,88%
 “УТРИМАВСЯ”
2 342 105
9,50%
 "Не брали участі у голосуванні"
0
0,00%
"За бюлетенями визнаними недійсними"
132 201
0,54%
 
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
"1. У зв’язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства Березі Анатолію Валентиновичу підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства".
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5
Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
Результати голосування Бюлетенем №5.
Варіанти
голосів
у відсотках*
"ЗА"
20 372 197
82,620856%
"ПРОТИ"
1 943 149
7,880575%
 “УТРИМАВСЯ”
2 342 105
9,498569%
 "Не брали участі у голосуванні"
0
0,000000%
"За бюлетенями визнаними недійсними"
0
0,000000%
 
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
"У зв’язку з необхідністю приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до норм діючого законодавства України, внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, а саме: Положення про Наглядову раду, Положення про Загальні збори акціонерів.
Доручити Голові правління Товариства Березі Анатолію Валентиновичу підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства".
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Результати голосування Бюлетенем №6.
Варіанти
голосів
у відсотках*
"ЗА"
20 296 197
82,3126%
"ПРОТИ"
4 361 254
17,6874%
 “УТРИМАВСЯ”
0
0,0000%
 "Не брали участі у голосуванні"
0
0,0000%
"За бюлетенями визнаними недійсними"
0
0,0000%
 
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
"Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» на 4 838 525,00 гривень (чотири мільйони вісімсот тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять п’ять гривень 00 копійок), з 1 511 475,00 гривень (один мільйон п’ятсот одинадцять тисяч чотириста сімдесят п’ять гривень 00 копійок) до 6 350 000,00 гривень (шість мільйонів триста п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок), шляхом розміщення додаткових акцій в кількості 96 770 500 (дев’яносто шість мільйонів сімсот сімдесят тисяч п’ятсот) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,05 (нуль гривень 05 копійок) кожна за рахунок додаткових внесків".
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7
Прийняття рішення про не використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
Проект рішення з цього питання:
"Не використовувати переважне право акціонера Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення у зв’язку з тим, що основним джерелом збільшення статутного капіталу Товариства є грошовий внесок акціонера, який буде здійснюватися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями".
Результати голосування Бюлетенем №7.
Варіанти
голосів
у відсотках*
"ЗА"
20 296 197
82,3126%
"ПРОТИ"
4 361 254
17,6874%
 “УТРИМАВСЯ”
0
0,0000%
 "Не брали участі у голосуванні"
0
0,0000%
"За бюлетенями визнаними недійсними"
0
0,0000%
 
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення не прийняте.
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8
Прийняття рішення про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).
Проект рішення №1 - "1. Прийняти рішення про емісію акцій Товариства та затвердити Рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ», при якій не використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу Загальних зборів (Додаток №1).
2. Розміщення акцій провести серед осіб, які є акціонерами Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 15.08.2018 року, без залучення інших інвесторів".
Результати голосування Бюлетенем №8 за проект рішення №1.
Варіанти
голосів
у відсотках*
"ЗА"
0
0,000000%
"ПРОТИ"
4 361 254
17,687368%
 “УТРИМАВСЯ”
20 296 197
82,312632%
 "Не брали участі у голосуванні"
0
0,000000%
"За бюлетенями визнаними недійсними"
0
0,000000%
 
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення №2 - "1. Прийняти рішення про емісію акцій Товариства та затвердити Рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ», при якій використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу Загальних зборів (Додаток №1).
2. Розміщення акцій провести серед осіб, які є акціонерами Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 15.08.2018, без залучення інших інвесторів".
Результати голосування Бюлетенем №8 за проект рішення №2.
Варіанти
голосів
у відсотках*
"ЗА"
22 704 302
92,078869%
"ПРОТИ"
1 943 149
7,880575%
 “УТРИМАВСЯ”
10 000
0,040556%
 "Не брали участі у голосуванні"
0
0,000000%
"За бюлетенями визнаними недійсними"
0
0,000000%
 
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
"1. Прийняти рішення про емісію акцій Товариства та затвердити Рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ», при якій використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу Загальних зборів (Додаток №1).
2. Розміщення акцій провести серед осіб, які є акціонерами Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 15.08.2018, без залучення інших інвесторів".
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9
Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.
Результати голосування Бюлетенем №9.
Варіанти
голосів
у відсотках*
"ЗА"
20 296 197
82,312632%
"ПРОТИ"
2 009 149
8,148243%
 “УТРИМАВСЯ”
2 352 105
9,539125%
 "Не брали участі у голосуванні"
0
0,000000%
"За бюлетенями визнаними недійсними"
0
0,000000%
 
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
"Визначити Наглядову раду Товариства органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про не використання переважного права) та розміщення акцій у процесі емісії".
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10
Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України та які пов’язані з прийняттям рішення про емісію акцій.
Результати голосування Бюлетенем №10.
Варіанти
голосів
у відсотках*
"ЗА"
20 362 197
82,5803%
"ПРОТИ"
1 943 149
7,8806%
 “УТРИМАВСЯ”
2 352 105
9,5391%
 "Не брали участі у голосуванні"
0
0,0000%
"За бюлетенями визнаними недійсними"
0
0,0000%
 
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
"Визначити Наглядову раду Товариства органом, якому надаються повноваження щодо:
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про не використання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»".
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №11
Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження: - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію; - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
Результати голосування Бюлетенем №11.
Варіанти
голосів
у відсотках*
"ЗА"
20 362 197
82,5803%
"ПРОТИ"
1 943 149
7,8806%
 “УТРИМАВСЯ”
2 352 105
9,5391%
 "Не брали участі у голосуванні"
0
0,0000%
"За бюлетенями визнаними недійсними"
0
0,0000%
 
* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
"Визначити Голову правління Товариства Березу Анатолія Валентиновича або у разі його відсутності особу, яка виконує його обов’язки, уповноваженою особою, якій надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про не використання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій".


