ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»

Протокол засідання Наглядової ради
м. Бровари

09 березня 2017 р.

Присутні:
Члени Наглядової ради, обрані Загальними зборами акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» 28 квітня
2015 року Голова Наглядової ради - Грегорі Анна Володимирівна;
Члени Наглядової ради - Клименко Світлана Володимирівна, Дігтярьов Олександр Леонтійович.
Присутні 3 члени Наглядової ради.
Засідання ради е правомочним, кворум 100%.
По тексту цього протоколу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» іменується в
повній назві або скорочено, як ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» або Товариство.
Секретар: Ключникова Ірина Михайлівна
Порядок денний:
1.

про скликання загальних зборів акціонерів;

2.

про визначення дати проведення загальних зборів акціонерів;

3.

про визначення часу проведення загальних зборів акціонерів;

4.

про визначення часу початку та закінченні проведення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у
загальних зборах акціонерів;

5.

про визначення місця проведення загальних зборів акціонерів;

6.

про затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ
ПЛАСТМАС»;

7.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 1 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень»;

8.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 2 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства»;

9.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 3 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства»;

10.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 4 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Затвердження висновків (звіту) Ревізійної комісГЇ за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду
висновків (звіту) Ревізійної комісії Товариства»;

11.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 5 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Затвердження звіту Наглядової ради у 2016 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради Товариства»;

12.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 6 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу - Правління у 2016р. та прийняття рішень за наслідками
розгляду звіту виконавчого органу - Правління Товариства»;

13.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 7 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»;

14.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 8 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених
законом»;

15.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 9 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Про зміну типу Товариства»;

16.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 10 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Про зміну найменування Товариства»;

17.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 11 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції»;

18.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 12 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Обрання уповноваженої особи на підписання статуту Товариства у новій редакції»;
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19.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 13 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Обрання уповноваженої особи щодо проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства»;

20.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 14 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства»;

21.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 15 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства»;

22.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 16 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Про затвердження Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства»;

23.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 17 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства»;

24.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 18 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства»;

25.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 19 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Про обрання та затвердження членів Наглядової ради Товариства»;

26.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 20 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Про відкликання (припинення) повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»;

27.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 21 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами
Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з ними»;

28.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 22 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Про обрання та затвердження членів Ревізійної комісії Товариства»;

29.

про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 23 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код
ЄДРПОУ 30383500)»;

30.

про визначення порядку ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з
. питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів;

31.

про визначення особи, відповідальної за належне ознайомлення акціонерів з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів;

32.

про затвердження дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

33.

про затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ
ЗАВОД ПЛАСТМАС», що буде опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР;

34.

про затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ
ЗАВОД ПЛАСТМАС», що буде направлено акціонерам;

35.

про визначення дати складання переліку акціонерів, що повинні бути повідомлені про проведення загальних
зборів акціонерів;

36.

про надання депозитарній установі повноважень щодо проведення реєстрації акціонерів, що будуть '
прибувати для участі у загальних зборах акціонерів;

37.

про затвердження складу тимчасової лічильної комісії, що буде проводити підрахунок голосів акціонерів, на
чергових загальних зборах акціонерів 25.04.2017р., до обрання лічильної комісії.
Розгляд питань порядку денного.

По питанню №1.
Про скликання загальних зборів акціонерів.
Слухали Голову Наглядової ради, яка звернула увагу присутніх на те, що відповідно до п.З ч.2 ст.52 Закону про АТ
до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про проведення чергових або позачергових
загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом.
Отже, для скликання чергових загальних зборів акціонерів Наглядова рада має прийняти відповідне рішення.
Запропоновано скликати чергові загальні збори Публічного акціонерного товариства «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС»
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: прийняти рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного
товариства «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».
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По питанню №2.
Про визначення дати проведення загальних зборів акціонерів.
Слухали Голову Наглядової ради, яка зазначила, що відповідно до п.2 ч.2 ст.52 Закону про АТ до виключної
компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про дату проведення загальних зборів акціонерів. Крім
того, відповідно до ч.2 ст.32 Закону про АТ, річні загальні збори товариства проводяться не пізніше ЗО квітня.
Запропоновано провести 25.04.2017 року чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства
«БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: провести 25.04.2017 року чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства
«БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».
По питанню №3.
Про визначення часу проведення загальних зборів акціонерів.
Слухали Голову Наглядової ради, яка зазначила, що у зв'язку із необхідністю зазначення у повідомленні про
проведення загальних зборів акціонерів часу проведення загальних зборів акціонерів Наглядовій раді необхідно
прийняти рішення про визначення часу проведення загальних зборів акціонерів.
Запропоновано розпочати чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «БРОВАРСЬКИЙ
ЗАВОД ПЛАСТМАС» о 12 годині 00 хвилин.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: розпочати чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС» о 12 годині 00 хвилин.

По питанню №4.
Про визначення часу початку та закінчення проведення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у
чергових загальних зборах акціонерів.
Слухали Голову Наглядової ради, яка зазначила, що у зв'язку із необхідністю зазначення у повідомленні про
проведення загальних зборів акціонерів часу початку та закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі
у загальних зборах акціонерів Наглядовій раді необхідно прийняти рішення про визначення часу початку та закінчення
реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів.
Запропоновано прийняти рішення, яким встановити наступний час початку та закінчення проведення реєстрації
акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів : «реєстрація акціонерів та їх представників для
участі у загальних зборах акціонерів почнеться об 11 годині 00 хвилин та закінчиться об 11 годині 45 хвилин».
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: прийняти рішення, яким встановити наступний час початку та закінчення проведення реєстрації
акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів: «реєстрація акціонерів та їх представників
для участі у загальних зборах акціонерів почнеться об 11 годині 00 хвилин та закінчиться об 11 годині 45 хвилин».

По питанню №5.
Про визначення місця проведення загальних зборів акціонерів;
Слухали Голову Наглядової ради, яка зазначила, що відповідно до ч.З ст.35 Закону про АТ загальні збори
акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім
випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без
громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
Запропоновано провести загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС» за місцезнаходженням товариства, а саме Україна, 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, у
приміщенні актового залу товариства.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
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Вирішили: провести загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС» за місцезнаходженням товариства, а саме Україна, 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, у
приміщенні актового залу товариства.

По питанню №6.
Про затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».
Слухали Голову Наглядової ради, яка звернула увагу присутніх на те, що відповідно до п.2 ч.2 ст.52 Закону про АТ
до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про підготовку проекту порядку денного
загальних зборів.
Відповідно до ч .І ст.37 Закону про АТ проект порядку денного загальних зборів акціонерного товариства
попередньо затверджується Наглядовою радою товариства.
Запропоновано затвердити наступний проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
Проект порядку денного чергових
«БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»:

загальних

зборів

акціонерів

Публічного

акціонерного товариства

1.

Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2.

Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.

3.

Затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4.

Затвердження висновків (звіту) Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками розгляд1■
висновків (звіту) Ревізійної комісії Товариства.

5.

Затвердження звіту Наглядової ради у 2016 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради Товариства.

6.

Розгляд та Затвердження звіту виконавчого органу - Правління у 2016р. та прийняття рішень за наслідками
розгляду звіту виконавчого органу - Правління Товариства.

7.

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

8... Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених
законом.
9.

Про зміну типу Товариства.

10.

Про зміну найменування Товариства.

11.

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

12.

Обрання уповноваженої особи на підписання статуту Товариства у новій редакції.

13.

Обрання уповноваженої особи щодо проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

14.

Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

15.

Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

16.

Про затвердження Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства,

17.

Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.

18.

Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.

19.

Про обрання та затвердження членів Наглядової ради Товариства.

20.

Про відкликання (припинення) повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

21.

Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з ними.

22.

Про обрання та затвердження членів Ревізійної комісії Товариства.

23.

Про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код
ЄДРПОУ 30383500).

Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити наступний проект порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства:
Проект порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «БРОВАРСЬКИЙ
ЗАВОД ПЛАСТМАС»:
1.

Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
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2.

Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.

3.

Затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4.

Затвердження висновків (звіту) Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду
висновків (звіту) Ревізійної комісії Товариства.
,

5.

Затвердження звіту Наглядової ради у 2016 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради Товариства.

6.

Розгляд та Затвердження звіту виконавчого органу - Правління у 2016р. та прийняття рішень за
наслідками розгляду звіту виконавчого органу - Правління Товариства.

7.

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

8.

Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених
законом.

9.

Про зміну типу Товариства.

10.

Про зміну найменування Товариства.

11.

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

12.

Обрання уповноваженої особи на підписання статуту Товариства у новій редакції.

13.

Обрання уповноваженої особи щодо проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

14.

Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

15.

Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

16.

Про затвердження Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства,

17.

Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.

18.

Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.

19.

Про обрання та затвердження членів Наглядової ради Товариства.

20.

Про відкликання (припинення) повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

21.

Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами
Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з ними.

22.

Про обрання та затвердження членів Ревізійної комісії Товариства.

23.

Про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код
ЄДРПОУ 30383500).

По питанню №7.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 1 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень».
Слухали Голову Наглядової ради, яка зауважила, що відповідно до ч.2 ст.37 Закону про АТ акціонер до проведення
зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 36 цього Закону, ознайомитися з проектом
(проектами) рішення з питань проекту порядку денного.
Зміст цієї статті вказує на те, що такі проекти рішень мають бути підготовлені до проведення загальних зборів
акціонерів.
Відповідно до п.З ч.2 ст.43 Закону про АТ бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен
містити питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання.
Відтак, для проведення чергових загальних зборів акціонерів мають бути підготовлені та затвердженні проекти
рішень з питань проекту порядку денного.
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 1 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію на загальних зборах акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» в складі:
(1).

Духа Володимира Степановича

(2).

Лук'янчука Богдана Михайловича

(3).

Ключникової Ірини Михайлівни
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Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду, підрахунку голосів по всім питанням
порядку денного.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 1 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію на загальних зборах акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» в складі:
(1).

Духа Володимира Степановича

(2).

Лук'янчука Богдана Михайловича

(3).

Ключникової Ірини Михайлівни

Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду, підрахунку голосів по всім питанням
порядку денного.

По питанню №8.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 2 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання №2 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів - Клименко Світлану Володимирівну.
Обрати секретарем чергових загальних зборів акціонерів -Ленчицьку Людмилу Анатоліївну.
Голосували : «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 2 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів - Клименко Світлану Володимирівну.
Обрати секретарем чергових загальних зборів акціонерів - Ленчицьку Людмилу Анатоліївну.

По питанню N29.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 3 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 3 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Затвердити регламент роботи:
- Доповіді - до 10 хвилин.
- Виступи - до 5 хвилин.
- Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція - один голос»;
- Підрахунок голосів з кожного питання порядку денного - до 20 хвилин;
- Оголошення результатів голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- Перерва - до ЗО хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня, процедура
оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відповідно п.8 ст.42 Закону України «Про акціонерні
товариства».
- Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників за
дорученнями), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками (представниками за дорученнями) голосуючих
з цього питання акцій. Право голосу на Зборах мають акціонери (представники за дорученнями). Для прискорення
ходу Зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього.
Протокол лічильної комісії оголошується по закінченню зборів. Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди
голови Зборів. Голова Зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступу перевищує затверджений
регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке
обговорюється. У ході Зборів може бут оголошено перерву до наступного дня. Хід Зборів або розгляд окремого
питання Зборів може фіксуватися працівниками товариства технічними засобами, відповідні записи яких додаються
до Протоколу Зборів. Інші диктофоні або будь-які інші записи, проведені під час проведення Зборів, не можуть
вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на Зборах, окрім зазначеного
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вище та Протоколу Зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України
головою Зборів та секретарем, і засвідченого підписом голови Правління та печаткою товариства. Протокол є єдиним
документом в якому зафіксовані рішення по всім питанням порядку денного.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили : затвердити проект рішення № 1 з питання № 3 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Затвердити регламент роботи:
- Доповіді - до 10 хвилин.
- Виступи - до 5 хвилин.
- Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція - один голос»;
- Підрахунок голосів з кожного питання порядку денного - до 20 хвилин;
- Оголошення результатів голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- Перерва - до ЗО хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня, процедура оголошення
перерви та початок роботи загальних зборів відповідно п.8 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».
- Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників за
дорученнями), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками (представниками за дорученнями)
голосуючих з цього питання акцій. Право голосу на Зборах мають акціонери (представники за дорученнями). Для
прискорення ходу Зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів
попереднього. Протокол лічильної комісії оголошується по закінченню зборів. Ніхто з учасників зборів не може
виступити без згоди голови Зборів. Голова Зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступу перевищує
затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того
питання, яке обговорюється. У ході Зборів може бут оголошено перерву до наступного дня. Хід Зборів або розгляд
окремого питання Зборів може фіксуватися працівниками товариства технічними засобами, відповідні записи яких
додаються до Протоколу Зборів. Інші диктофоні або будь-які інші записи, проведені під час проведення Зборів, не
можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на Зборах, окрім
зазначеного вище та Протоколу Зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного
законодавства України головою Зборів та секретарем, і засвідченого підписом голови Правління та печаткою
товариства. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення по всім питанням порядку денного.

По питанню №10.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 4 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Затвердження висновків (звіту) Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду
висновків (звіту) Ревізійної комісіїТовариства».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 4 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2016 рік -затвердити.
Роботу Ревізійної комісіїТовариства визнати задовільною.
Додаткові доручення Ревізійній комісії, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 4 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2016 рік - затвердити.
Роботу Ревізійної комісіїТовариства визнати задовільною.
Додаткові доручення Ревізійній комісії, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.

По питанню №11.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 5 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Затвердження звіту Наглядової ради у 2016 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства».
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Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 5 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік - затвердити.
Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
Додаткові доручення Наглядовій раді, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 5 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік - затвердити.
Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
Додаткові доручення Наглядовій раді, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.

По питанню №12.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 6 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу - Правління у 2016р. та прийняття рішень за наслідками
розгляду звіту виконавчого органу - Правління Товариства».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 6 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Звіт Правління за 2016 рік - затвердити.
Роботу Правління Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності
Товариства і положенням його установчих документів.
Додаткові доручення Правлінню, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»
та чинним законодавством України - відсутні.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 6 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Звіт Правління за 2016 рік - затвердити.
Роботу Правління Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності
Товариства і положенням його установчих документів.
Додаткові доручення Правлінню, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та
чинним законодавством України - відсутні.

По питанню №13.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 7 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 7 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Річний звіт ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2016 рік - затвердити.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 7 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Річний звіт ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2016 рік - затвердити.
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По питанню №14.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 8 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених
законом».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 8 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, у розмірі 1097 тис. грн. направити на розвиток виробничої бази та
оновлення основних засобів Товариства.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили:
Проект рішення № 1 з питання № 8 проекту порядку денного.
Проект рішення.
Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, у розмірі 1097 тис. грн. направити на розвиток виробничої бази та
оновлення основних засобів Товариства.

По питанню №15.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 9 проекту порядку денного чергових загальних зборів: «Про
зміну типу Товариства».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 9 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Змінити тип АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» з публічного акціонерного
товариства на приватне акціонерне товариство.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 9 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Змінити тип АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» з публічного акціонерного
товариства на приватне акціонерне товариство.

По питанню №16.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 10 проекту порядку денного чергових загальних зборів: «Про
зміну найменування Товариства».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 10 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».
Затвердити нове найменування Товариства:
Повне найменування: - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».
- РКІУАТЕ ЮІІМТ 5ТОСК СОМРАІЧУ «ВКОУАКУ РЬАБТІС РІАІЧТ»
- ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БРОВАРСКОЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСО»
Скорочене найменування: - ПрАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»
- 15С «ВКОУАКУ РІ.А5ТІС РІ.АМТ»
- ЧАО «БРОВАРСКОЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСО»
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 10 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».
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Затвердити нове найменування Товариства :
Повне найменування: - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».
- РКІ\/АТЕ ЮІІМТ 5ТОСК СОМРАІЧУ «ВКОУАКУ РІ.А5ТІС РЦММТ»
- ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БРОВАРСКОЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСО)
Скорочене найменування: - ПрАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»
- І5С «ВКО\/АКУ РІА5ТІС РІАІМТ»
- ЧАО «БРОВАРСКОЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»

По питанню №17.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 11 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції».
Слухали Голову Наглядової ради, яка зауважила, що у зв'язку з внесенням змін до Закону України "про акціонерні
товариства" існує необхідність в приведенні статуту ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» у відповідність до вимог
чинного законодавства.
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 11 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», виклавши
його в новій редакції.
Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»(Додаток №1 до протоколу Наглядової ради).
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 11 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», виклавши
його в новій редакції.
Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»
(Додаток №1 до протоколу Наглядової ради).

По питанню №18.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 12 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Обрання уповноваженої особи на підписання статуту Товариства у новій редакції».
Слухали Голову Наглядової ради, яка повідомила про необхідність визначення особи, уповноваженої на
представництво інтересів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» в органах державної реєстрації та інших органах,
підприємствах, організаціях.
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 12 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Визначити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Клименко Світлану Володимирівну особою, якій надані
повноваження підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС» від імені Товариства.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 12 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Визначити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Клименко Світлану Володимирівну особою, якій надані
повноваження підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС» від імені Товариства.
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По питанню №19.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 13 проекту порядку денного чергових загальних зборів:
«Обрання уповноваженої особи щодо проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 13 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Визначити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Ленчицьку Людмилу Анатоліївну особою, якій
надані повноваження проведення державної реєстрації нової редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» від імені Товариства.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 13 проекту порядку денного.
Проект рішення.
Визначити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Ленчицьку Людмилу Анатоліївну особою, якій надані
повноваження проведення державної реєстрації нової редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» від імені Товариства.

По питанню №20.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 14 проекту порядку денного чергових загальних зборів: «Про
затвердження Положення про Загальні збори Товариства».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 14 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Затвердити Положення про Загальні збори Товариства.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 14 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Затвердити Положення про Загальні збори Товариства.

По питанню №21.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 15 проекту порядку денного чергових загальних зборів: «Про
затвердження Положення про Наглядову раду Товариства».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 15 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 15 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

По питанню №22.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 16 проекту порядку денного чергових загальних зборів: «Про
затвердження Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 16 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 16 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства.
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По питанню №23.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 17 проекту порядку денного чергових загальних зборів: «Про
затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 17 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 17 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства.

По питанню №24.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 18 проекту порядку денного чергових загальних зборів: «Про
відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 18 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Повноваження Наглядової ради у складі: голова Ради - Грегорі А.В., члени ради - Клименко С.В., Дігтярьов О.Л. відкликати (припинити), Наглядову раду відкликати (припинити).
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 18 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Повноваження Наглядової ради у складі: голова Ради - Грегорі А.В., члени ради - Клименко С.В., Дігтярьов О.Л. відкликати (припинити), Наглядову раду відкликати (припинити).

По питанню №25.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 19 проекту порядку денного чергових загальних зборів: «Про
обрання та затвердження членів Наглядової ради Товариства».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 19 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Обрати Наглядову раду у складі: члени ради - Клименко С.В., Дігтярьов О.Л., Грегорі А.В.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 19 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Обрати Наглядову раду у складі: члени ради - Клименко С.В., Дігтярьов О.Л., Грегорі А.В.

По питанню №26.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 20 проекту порядку денного чергових загальних зборів: «Про
відкликання (припинення) повноважень членів Ревізійної комісіїТовариства».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 20 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Повноваження Ревізійної комісії у складі: голова комісії -Тимошко Г.В., члени комісії-Ротова І.В.,
Максимчук В.В.- відкликати (припинити), Ревізійну комісію відкликати (припинити).
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 20 проекту порядку денного.
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Проект рішення:
Повноваження Ревізійної комісії у складі: голова комісії - Ротова І.В., члени комісії-Тимошко Г.В.,
Максимчук В.В.—відкликати (припинити), Ревізійну комісію відкликати (припинити).
*

По питанню №27.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 21 проекту порядку денного чергових загальних зборів: «Про
затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з
ними».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 21 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (Додаток №2 до
протоколу Наглядової ради). Визначити Голову Правління ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» Ключникова
Михайла Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати цивільно-правові договори (контракти) з
членами Наглядової ради.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 21 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (Додаток №2 до
протоколу Наглядової ради). Визначити Голову Правління ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» Ключникова
Михайла Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати цивільно-правові договори (контракти) з
членами Наглядової ради.
По питанню №28.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 22 проекту порядку денного чергових загальних зборів: «Про
обрання та затвердження членів Ревізійної комісії Товариства».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 22 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Обрати Ревізійну комісію у складі: члени комісії-Тимошко Г.В., Максимчук В.В., Ротова І.В.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 22 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Обрати Ревізійну комісію у складі: члени комісії-Тимошко Г.В., Максимчук В.В., Ротова І.В.

По питанню №29.
Про затвердження проекту рішення № 1 з питання № 23 проекту порядку денного чергових загальних зборів: «Про
ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код ЄДРПОУ
30383500)».
Запропоновано затвердити проект рішення № 1 з питання № 23 проекту порядку денного.
Проект рішення:
Затвердити Рішення Наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» (Протокол засідання Наглядової
ради від 28.12.2016 року) щодо ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИПЛАСТИК».
Уповноважити Голову Правління ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» Ключникова Михайла Миколайовича на
представництво інтересів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та підписання документів (в т.ч. протоколу
загальних зборів засновників) під час ліквідації ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код ЄДРПОУ 30383500).
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити проект рішення № 1 з питання № 23 проекту порядку денного.
Проект рішення:
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Затвердити Рішення Наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» (Протокол засідання Наглядової
ради від 28.12.2016 року) щодо ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИПЛАСТИК».
Уповноважити Голову Правління ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» Ключникова Михайла Миколайовича на
представництво інтересів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та підписання документів (в т.ч. протоколу
загальних зборів засновників) під час ліквідаціїТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код ЄДРПОУ 30383500).

По питанню №30.
Про визначення порядку ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.
Слухали Голову Наглядової ради, яка зазначила, що відповідно до ч.І ст.36 Закону про АТ від дати надіслання
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно
надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів
вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
У разі якщо проект порядку денного загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68
цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про
викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (кріг
кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
Запропоновано затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.
Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних
зборів акціонерів, проводиться за адресою: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, у робочі дні - по
вівторках та середах, у робочий час з 10.00 год. до 15.00 год. (перерва з 12-00 год. до 13-00 год.), в Правлінні.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.
Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних
зборів акціонерів, проводиться за адресою: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, у робочі дні - по
вівторках та середах, у робочий час з 10.00 год. до 15.00 год. (перерва з 12-00 год. до 13-00 год.), в Правлінні.

По питанню №31.
Про визначення особи відповідальної за належне ознайомлення акціонерів з документами, необхідними длг
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.
Слухали Голову Наглядової ради, яка зазначила, що відповідно до ч.І ст.36 Закону про АТ від дати надіслання
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно
надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів
вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
Статутом АТ не визначено посадової особи відповідальної за належне ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку, порядку денного загальних зборів акціонерів.
Запропонувала встановити, що відповідальною особою за належне ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів - є Головний бухгалтер
Товариства.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: встановити, що відповідальною особою за належне ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів - є Головний бухгалтер
Товариства.

14

По питанню №32.
Про затвердження дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
Слухали Голову Наглядової ради, яка зазначила, що відповідно до п.15 ч.2 ст.52 Закону про АТ до виключної
компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про визначення дати складення переліку акціонерів, які
мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону та
мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону.
Відповідно до абз.2 ч.І ст.34 Закону про АТ перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему України.
На цьому засіданні Наглядової ради прийнято рішення про проведення 25.04.2017 року чергових загальних зборів
акціонерів.
Запропоновано, визначити, що перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» складається станом на 24 годину 19.04.2017
року.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: визначити, що перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Публічного
акціонерного товариства «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» складається станом на 24 годину 19.04.2017 року.

По питанню №33.
Про затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС», що буде опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР;
Слухали Голову Наглядової ради, яка зазначила, що оскільки, Наглядова рада акціонерного товариства має
надіслати акціонерам ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» письмові повідомлення про проведення чергових
загальних зборів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», то відтак необхідно затвердити текст повідомлення про
проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».
Відповідно до ч.І ст.36 Закону про АТ акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення
загальних зборів акціонерного товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення
загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Публічне
акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку
денного фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати
проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.
Відповідно до ч.З ст.35 Закону про АТ повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства
затверджується Наглядовою радою.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:
1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення
загальних зборів;
3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного;
5і ) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного;
6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до
загальних зборів.
Відповідно до ч .І ст.36 Закону про АТ у повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно
визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами.
Запропоновано, затвердити такий текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»
Ідентифікаційний номер: 00203594,
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Місцезнаходження: Україна, 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» («ТОВАРИСТВО»)
Шановні акціонери,
Товариство повідомляє Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2017 року о 12:00 у приміщенні актового залу
Товариства.
Реєстрація акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, здійснюється відповідно до переліку акціонерів, складеного станом
на 24 годину 19.04.2017р. за вказаною адресою, за наявності документів, що підтверджують особу, (акціонерам - документ (паспорт), що посвідчує особу,
представникам акціонерів - додатково довіреність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного
законодавства України), початок реєстрації -11:00, закінчення реєстрації - 11:45.
Проект порядку денного:
1.
Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2.
Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3.
Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4.
Затвердження висновків (звіту) Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду висновків (звіту) Ревізійної комісії Товариства.
5.
Затвердження звіту Наглядової ради у 2016 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6.
Розгляд та Затвердження звіту виконавчого органу - Правління у 2016р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту виконавчого органу - Правління
Товариства.
7.
Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8.
Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
9.
Про зміну типу Товариства.
10. Про зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
12. Обрання уповноваженої особи на підписання статуту Товариства у новій редакції.
13. Обрання уповноваженої особи щодо проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
14. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
15. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
16. Про затвердження Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства,
17. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
18. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
19. Про обрання та затвердження членів Наглядової ради Товариства.
20. Про відкликання (припинення) повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
22. Про обрання та затвердження членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код ЄДРПОУ 30383500).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис, грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
(2016 рік)

Попередній
(2015 рік)

Усього активів
Основні засоби

33017
8927

32355
10854

Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти

18
5750
17230
874

18
4996
15595
676

Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал

15970
24360
22000

-17067
24362
22000

Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання

2627

3060

Чистий прибуток (збиток)

1097

664

2 200 000

2 200 000

94

100

Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в
наступному порядку за адресою: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, у робочі дні - по вівторках та середах, у робочий час з 10.00 год. до 15.00 год.
(перерва з 12-00 год. до 13-00 год.), в Правлінні, відповідальна особа - Головний бухгалтер та на власному веб-сайті Ьнр://Ьгр.сот.иа/$НагеНоІгіег/
З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися за адресою:
Україна, 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, тел. (04594) 6-63-09
Наглядова рада Товариства

Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити такий текст повідомлення акціонерів про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
що буде опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»
Ідентифікаційний номер: 00203594,
Місцезнаходження: Україна, 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» («ТОВАРИСТВО»)
Шановні акціонери,
Товариство повідомляє Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2017 року о 12:00 у приміщенні актового залу
Товариства.
Реєстрація акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, здійснюється відповідно до переліку акціонерів, складеного
станом на 24 годину 19.04.2017р. за вказаною адресою, за наявності документів, що підтверджують особу, (акціонерам - документ (паспорт), що посвідчує особу,
представникам акціонерів - додатково довіреність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного
законодавства України), початок реєстрації - 11:00, закінчення реєстрації- 11:45.
Проект порядку денного:
1.
Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2.
Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3.
Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4.
Затвердження висновків (звіту) Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду висновків (звіту) Ревізійної комісії Товариства.
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5.
6.

Затвердження звіту Наглядової ради у 2016 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Розгляд та Затвердження звіту виконавчого органу - Правління у 2016р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Правління Товариства.
7.
Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8.
Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
9.
Про зміну типу Товариства.
10. Про зміну найменування Товариства.
*
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
12. Обрання уповноваженої особи на підписання статуту Товариства у новій редакції.
13. Обрання уповноваженої особи щодо проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
14. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
15. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
16. Про затвердження Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства,
17. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
18. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
19. Про обрання та затвердження членів Наглядової ради Товариства.
20. Про відкликання (припинення) повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
22. Про обрання та затвердження членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-П/1АСТИК» (код ЄДРПОУ 30383500).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис, грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
(2016 рік)

Попередній
(2015 рік)

Усього активів
Основні засоби

33017
8927

32355
10854

Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси

18
5750
17230
874

18
4996
15595

— 15970
24360
22000

—17067
24362
22000

Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

676

2627

3060

1097
2 200 000

664
2 200 000

94

100

До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в
наступному порядку за адресою: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, у робочі дні - по вівторках та середах, у робочий час з 10.00 год. до 15.00 год.
(перерва з 12-00 год. до 13-00 год.), в Правлінні, відповідальна особа - Головний бухгалтер та на власному веб-сайті ШрУ/Ьгр.сот.иа/зЬагеЬоІсІег/
З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися за адресою:
Україна, 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, тел. (04594) 6-63-09
Наглядова рада Товариства

По питанню №34.
Про затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС», що буде направлено акціонерам;
Слухали Голову Наглядової ради, яка зазначила, що оскільки, Наглядова рада акціонерного товариства має
надіслати акціонерам ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» письмові повідомлення про проведення чергових
загальних зборів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», то відтак необхідно затвердити текст повідомлення про
проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».
Відповідно до ч.З ст.35 Закону про АТ повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства
має містити такі дані:
1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення
загальних зборів;
3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного;
5і ) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного;
6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до
загальних зборів.
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Відповідно до ч.І ст.36 Закону про АТ у повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно
визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами.
Запропоновано, затвердити такий текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, що
буде направлено акціонерам:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»
Ідентифікаційний номер: 00203594,
Місцезнаходження: Україна, 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» («ТОВАРИСТВО»)
Шановні акціонери,
Товариство повідомляє Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2017 року о 12:00 у приміщенні актового залу
Товариства.
Реєстрація акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, здійснюється відповідно до переліку акціонерів, складеного станом
на 24 годину 19.04.2017р. за вказаною адресою, за наявності документів, що підтверджують особу, (акціонерам - документ (паспорт), що посвідчує особу,
представникам акціонерів - додатково довіреність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного
законодавства України), початок реєстрації -11:00, закінчення реєстрації - 11:45.
Проект порядку денного:
Питання 1. Обрання членів лічильної комісіїта прийняття рішень про припинення її повноважень.
Проект рішення №1 з питання №1 проекту порядку денного.
Обрати лічильну комісію на загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» в складі:
(1) .
Духа Володимира Степановича
(2) .
Лук'янчука Богдана Михайловича
(3) .
Ключникової Ірини Михайлівни
Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду, підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.
Питання 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
Проект рішення №1 з питання №2 проекту порядку денного.
Обрати:
•
голова зборів - Клименко Світлана Володимирівна
•
секретар зборів - Ленчицька Людмила Анатоліївна
Питання 3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
Проект рішення №1 з питання №3 проекту порядку денного.
Затвердити регламент роботи:
- Доповіді - до 10 хвилин.
- Виступи - до 5 хвилин.
- Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція - один голос»;
- Підрахунок голосів з кожного питання порядку денного - до 20 хвилин;
- Оголошення результатів голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- Перерва - до 30 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня, процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів
відповідно п.8 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».
- Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників за дорученнями), які зареєструвалися для участі у Зборах та є
власниками (представниками за дорученнями) голосуючих з цього питання акцій. Право голосу на Зборах мають акціонери (представники за дорученнями). Для
прискорення ходу Зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього. Протокол лічильної комісії
оголошується по закінченню зборів. Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови Зборів. Голова Зборів може перервати виступаючого, якщо час його
виступу перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється. У ході
Зборів може бут оголошено перерву до наступного дня. Хід Зборів або розгляд окремого питання Зборів може фіксуватися працівниками товариства технічними
засобами, відповідні записи яких додаються до Протоколу Зборів. Інші диктофоні або будь-які інші записи, проведені підчас проведення Зборів, не можуть вважатися
документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на Зборах, окрім зазначеного вище та Протоколу Зборів акціонерів, складеного та підписаного
відповідно до вимог чинного законодавства України головою Зборів та секретарем, і засвідченого підписом голови Правління та печаткою товариства. Протокол є
єдиним документом в якому зафіксовані рішення по всім питанням порядку денного.
Питання 4. Затвердження звіту Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту
Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення №1 з питання №4 проекту порядку денного.
Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2016 рік - затвердити.
Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.
Додаткові доручення Ревізійній комісії, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.
Питання 5. Затвердження звіту Наглядової ради у 2016 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення №1з питання №5 проекту порядку денного.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік - затвердити.
Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
Додаткові доручення Наглядовій раді, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.
Питання 6. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу - Правління у 2016р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту виконавчого органу - Правління
Товариства.
Проект рішення №1 з питання №6 проекту порядку денного.
Звіт Правління за 2016 рік - затвердити.
Роботу Правління Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
Додаткові доручення Правлінню, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.
Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Проект рішення №1з питання №7 проекту порядку денного.
Річний звіт ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2016 рік - затвердити.
Питання 8. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства у 2016р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення №1з питання №8 проекту порядку денного.
Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, у розмірі 1097 тис. грн. направити на розвиток виробничої бази та оновлення основних засобів Товариства.
Питання 9. Про зміну типу Товариства.
Проект рішення №1 з питання №9 проекту порядку денного.
Змінити тип АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

18

Питання 10. Про зміну найменування Товариства.
Проект рішення №1 з питання №10 проекту порядку денного.
Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».
Затвердити нове найменування Товариства :
Повне найменування: - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».
- РКІУАТЕ ЮІГІТ 5ТОСК СОМРАМУ «ВКОУАКУ РІ.А5ТІС РІАІУІТ»
*
- ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БРОВАРСКОЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»
Скорочене найменування: - ПрАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»
- Ж «ВКОУАКУ РЬАЗТІС РІД ОТ»
- ЧАО «БРОВАРСКОЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»
Питання 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення №1 з питання №11 проекту порядку денного.
Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», виклавши його в новій редакції.
Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» (Додаток №1 до протоколу Наглядової ради від____).
Питання 12. Обрання уповноваженої особи на підписання статуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення №1з питання №12 проекту порядку денного.
Визначити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Клименко Світлану Володимирівну особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» від імені Товариства.
Питання 13. Обрання уповноваженої особи щодо проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
Проект рішення. №1 з питання №13 проекту порядку денного.
Визначити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Ленчицьку Людмилу Анатоліївну особою, якій надані повноваження проведення державної реєстрації
нової редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» від імені Товариства.
Питання 14. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
Проект рішення №1 з питання №14 проекту порядку денного.
Затвердити Положення про Загальні збори ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».
Питання 15. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення №1з питання №15 проекту порядку денного
Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС.
Питання 16. Про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.
Проект рішення №1 з питання №16 проекту порядку денного.
Затвердити Положення про виконавчий орган ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС.
Питання 17. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Проект рішення №1 з питання №17 проекту порядку денного.
Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС.
Питання 18. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства
Проект рішення №1 з питання №18 проекту порядку денного.
Повноваження Наглядової ради у складі: голова Ради - Грегорі А.В., члени ради - Клименко С.В., Дігтярьов О.Л. - відкликати (припинити), Наглядову раду відкликати
(припинити).
Питання 19. Про обрання та затвердження членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення №1 з питання №19 проекту порядку денного.
Обрати Наглядову раду у складі: члени ради - Клименко С.В., Дігтярьов О.Л., Грегорі А.В.
Питання 20. Про відкликання (припинення) повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення №1 з питання №20 проекту порядку денного.
Повноваження Ревізійної комісії у складі: голова комісії- Ротова І.В., члени комісії-Тимошко Г.В., Максимчук В.В - відкликати (припинити), Ревізійну комісію відкликати
(припинити).
Питання 21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що. укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
Проект рішення №1 з питання №21 проекту порядку денного.
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (Додаток N92 до протоколу Наглядової ради). Визначити Голову
Правління ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» Ключникова Михайла Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати цивільно-правові договори
(контракти) з членами Наглядової ради.
Питання 22. Про обрання та затвердження членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення №1 з питання №22 проекту порядку денного.
Обрати Ревізійної комісії у складі: члени комісії-Тимошко Г.В., Максимчук В.В., Ротова І.В.
Питання 23. Про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код ЄДРПОУ 30383500).
Проект рішення №1 з питання №23 проекту порядку денного.
Затвердити Рішення Наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» (Протокол засідання Наглядової ради від 28.12.2016 року) щодо ліквідації Товариства з
обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК».
Уповноважити Голову Правління ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» Ключникова М.М. на представництво інтересів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та
підписання документів (вт.ч. протоколу загальних зборів засновників) підчас ліквідації ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код ЄДРПОУ 30383500).
До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в
наступному порядку за адресою: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, у робочі дні - по вівторках та середах, у робочий час з 10.00 год. до 15.00 год.
(перерва з 12-00 год. до 13-00 год.), в Правлінні, відповідальна особа - Головний бухгалтер та на власному веб-сайті ЬМрУ/Ьгр.сот.иа/зНагеНоІсІег/
З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися за адресою:
Україна, 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, тел. (04594) 6-63-09
Наглядова рада Товариства

Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: затвердити такий текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, що буде
направлено акціонерам:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»
Ідентифікаційний номер: 00203594,
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Місцезнаходження: Україна, 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» («ТОВАРИСТВО»)
Шановні акціонери,
Товариство повідомляє Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2017 року о 12:00 у приміщенні актового залу
Товариства.
$
Реєстрація акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, здійснюється відповідно до переліку акціонерів, складеного
станом на 24 годину 19.04.2017р. за вказаною адресою, за наявності документів, що підтверджують особу, (акціонерам - документ (паспорт), що посвідчує особу,
представникам акціонерів - додатково довіреність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного
законодавства України), початок реєстрації-11:00, закінчення реєстрації- 11:45.
Проект порядку денного:
Питання 1. Обрання членів лічильної комісіїта прийняття рішень про припинення її повноважень.
Проект рішення №1 з питання №1 проекту порядку денного.
Обрати лічильну комісію на загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» в складі:
(1) .
Духа Володимира Степановича
(2) .
Лук'янчука Богдана Михайловича
(3) .
Ключникової Ірини Михайлівни
Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду, підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.
Питання 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
Проект рішення №1 з питання №2 проекту порядку денного.
Обрати:
•
голова зборів - Клименко Світлана Володимирівна
•
секретар зборів - Ленчицька Людмила Анатоліївна
Питання 3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
Проект рішення №1 з питання №3 проекту порядку денного.
Затвердити регламент роботи:
- Доповіді - до 10 хвилин.
- Виступи - до 5 хвилин.
- Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція - один голос»;
- Підрахунок голосів з кожного питання порядку денного - до 20 хвилин;
- Оголошення результатів голосування з питань порядку денного-до 10 хвилин;
- Перерва - до 30 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня, процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів
відповідно п.8 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».
- Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників за дорученнями), які зареєструвалися для участі у Зборах
та є власниками (представниками за дорученнями) голосуючих з цього питання акцій. Право голосу на Зборах мають акціонери (представники за дорученнями). Для
прискорення ходу Зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього. Протокол лічильної комісії
оголошується по закінченню зборів. Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови Зборів. Голова Зборів може перервати виступаючого, якщо час його
виступу перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється. У
ході Зборів може бут оголошено перерву до наступного дня. Хід Зборів або розгляд окремого питання Зборів може фіксуватися працівниками товариства технічними
засобами, відповідні записи яких додаються до Протоколу Зборів. Інші диктофоні або будь-які інші записи, проведені під час проведення Зборів, не можуть
вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на Зборах, окрім зазначеного вище та Протоколу Зборів акціонерів, складеного
та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України головою Зборів та секретарем, і засвідченого підписом голови Правління та печаткою
товариства. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення по всім питанням порядку денного.
Питання 4. Затвердження звіту Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту
Ревізійної комісіїТовариства.
Проект рішення №1 з питання №4 проекту порядку денного.
Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2016 рік-затвердити.
Роботу Ревізійної комісіїТовариства визнати задовільною.
Додаткові доручення Ревізійній комісії, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України відсутні.
Питання 5. Затвердження звіту Наглядової ради у 2016 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення №1 з питання №5 проекту порядку денного.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік - затвердити.
Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
Додаткові доручення Наглядовій раді, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.
Питання 6. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу - Правління у 2016р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту виконавчого органу - Правління
Товариства.
Проект рішення №1 з питання №6 проекту порядку денного.
Звіт Правління за 2016 рік - затвердити.
Роботу Правління Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
Додаткові доручення Правлінню, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.
Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Проект рішення №1 з питання №7 проекту порядку денного.
Річний звіт ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2016 рік - затвердити.
Питання 8. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства у 2016р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення №1 з питання №8 проекту порядку денного.
Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, у розмірі 1097 тис. грн. направити на розвиток виробничої бази та оновлення основних засобів Товариства.
Питання 9. Про зміну типу Товариства.
Проект рішення №1 з питання №9 проекту порядку денного.
Змінити тип АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
Питання 10. Про зміну найменування Товариства.
Проект рішення №1 з питання №10 проекту порядку денного.
Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».
Затвердити нове найменування Товариства :
Повне найменування: - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».
- РКІУАТЕ ЮЮТ 5ТОСК СОМРАІМУ «ВКОУАКУ РІА5ТІС РЦМТ»
- ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БРОВАРСКОЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»
Скорочене найменування: -
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- ПрАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»
- Ж «ВКОУАКУ РІА5ТІС РЦМТ»
- ЧАО «БРОВАРСКОЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСО»
Питання 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення №1 з питання №11 проекту порядку денного.
Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», виклавши його в новій редакції.
Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» (Додаток №1 до протоколу Наглядової ради).
Питання 12. Обрання уповноваженої особи на підписання статуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення №1 з питання №12 проекту порядку денного.
Визначити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Клименко Світлану Володимирівну особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» від імені Товариства.
Питання 13. Обрання уповноваженої особи щодо проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
Проект рішення. №1 з питання №13 проекту порядку денного.
Визначити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Ленчицьку Людмилу Анатоліївну особою, якій надані повноваження проведення державної реєстрації
нової редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» від імені Товариства.
Питання 14. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
Проект рішення №1 з питання №14 проекту порядку денного.
Затвердити Положення про Загальні збори ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».
Питання 15. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення №1 з питання №15 проекту порядку денного
Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС.
Питання 16. Про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.
Проект рішення №1 з питання №16 проекту порядку денного.
Затвердити Положення про виконавчий орган ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС.
Питання 17. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Проект рішення №1 з питання №17 проекту порядку денного.
Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС.
Питання 18. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства
Проект рішення №1 з питання №18 проекту порядку денного.
Повноваження Наглядової ради у складі: голова Ради - Грегорі А.В., члени ради - Клименко С.В., Дігтярьов О.Л. - відкликати (припинити). Наглядову раду
відкликати (припинити).
Питання 19. Про обрання та затвердження членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення №1 з питання №19 проекту порядку денного.
Обрати Наглядову раду у складі: члени ради - Клименко С.В., Дігтярьов О.Л., Грегорі А.В.
Питання 20. Про відкликання (припинення) повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення №1 з питання №20 проекту порядку денного.
Повноваження Ревізійної комісії у складі: голова комісії - Ротова І.В., члени комісії-Тимошко Г.В., Максимчук В.В.- відкликати (припинити), Ревізійну комісію
відкликати (припинити).
Питання 21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
Проект рішення №1 з питання №21 проекту порядку денного.
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (Додаток №2 до протоколу Наглядової ради). Визначити Голову
Правління ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» Ключникова Михайла Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати цивільно-правові договори
(контракти) з членами Наглядової ради.
Питання 22. Про обрання та затвердження членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення №1 з питання №22 проекту порядку денного.
Обрати Ревізійної комісії у складі: члени комісії-Тимошко Г.В., Максимчук В.В., Ротова І.В.
Питання 23. Про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код ЄДРПОУ 30383500).
Проект рішення №1 з питання №23 проекту порядку денного.
Затвердити Рішення Наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» (Протокол засідання Наглядової ради від 28.12.2016 року) щодо ліквідації Товариства з
обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК».
Уповноважити Голову Правління ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» Ключникова М.М. на представництво інтересів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та
підписання документів (в т.ч. протоколу загальних зборів засновників) під час ліквідаціїТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код ЄДРПОУ 30383500).
До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в
наступному порядку за адресою: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, у робочі дні - по вівторках та середах, у робочий час з 10.00 год. до 15.00 год.
(перерва з 12-00 год. до 13-00 год.), в Правлінні, відповідальна особа - Головний бухгалтер та на власному веб-сайті НтерУ/Ьгр.сот.иа/зЬагеЬоІгіег/
З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися за адресою:
Україна, 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, тел. (04594) 6-63-09
Наглядова рада Товариства

По питанню №35.
Про визначення дати складання переліку акціонерів, що повинні бути повідомлені про проведення загальних
зборів акціонерів.
Відповідно до п.15 ч.2 ст.52 Закону про АТ до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття
рішення про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних
зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до
статті 34 цього Закону.
Запропоновано визначити, що перелік акціонерів, що повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів
акціонерів складається станом на 17.03.2017 року.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
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Вирішили: визначити, що перелік акціонерів, що повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів
акціонерів складається станом на 17.03.2017 року.

По питанню №36.
Про надання депозитарній установі повноважень щодо проведення реєстрації акціонерів, що будуть прибувати для
участі у загальних зборах акціонерів.
Слухали Голову Наглядової ради, яка зазначила, що відповідно до абз.4 ч.З ст.40 Закону про АТ реєстрацію
акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі
скликання чергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього
Закону, - акціонерами, які цього вимагають.
Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі
головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові
послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
Запропоновано надати повноваження щодо проведення реєстрації акціонерів та їх представників на чергових
загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 25.04.2017 року, депозитарній установі ТОВ «ІНВЕСТ-М» (код
за ЄДРПОУ 23508273).
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: надати повноваження щодо проведення реєстрації акціонерів та їх представників на чергових загальних
зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 25.04.2017 року, депозитарній установі ТОВ «ІНВЕСТ-М» (код з?
ЄДРПОУ 23508273).
По питанню №37.
Про затвердження складу тимчасової лічильної комісії, що буде проводити підрахунок голосів акціонерів, на
чергових загальних зборах акціонерів 25.04.2017 р., до обрання лічильної комісії.
Слухали Голову Наглядової ради, яка зазначила, що відповідно до ст. 44 Закону про АТ, до обрання лічильної
комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших
питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія,
яка формується Наглядовою радою акціонерного товариства
Запропонувала призначити тимчасову лічильну комісію на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ
«БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», що будуть проведені 25.04.2017 р., в такому складі:
(1).

Духа Володимира Степановича

(2).

Лук'янчука Богдана-Михайловича

(3).

Ключникова Ірина Михайлівна

Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду, підрахунку голосів по питанню щодо обрання
лічильної комісії на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», що будуть
проведені 25.04.2017 р.
Голосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.
Вирішили: призначити тимчасову лічильну комісію на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ
ЗАВОД ПЛАСТМАС», що будуть проведені 25.04.2017 р., в такому складі:
(1) . Духа Володимира Степановича
(2) . Лук'янчука Богдана Михайловича
(3) . Ключникова Ірина Михайлівна
Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду, підрахунку голосів по питанню щодо
обрання лічильної комісії на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», що
будуть проведені 25.04.2017 р.

По питанню №38.
Про надання повноважень щодо повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів.
Слухали Голову Наглядової ради, яка зазначила, що відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону про АТ, письмове
повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально
особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж
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за ЗО днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік
прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.
Запропоновано визначити, що депозитарній установі ТОВ «ІНВЕСТ-М» (код за ЄДРПОУ 23508273) надаються
повноваження здійснити персональне повідомлення акціонерів Товариства про скликання зборів шляхом надсилання
їм повідомлення про проведення зборів та їх порядок денний - простими листами.
ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» зобов'язати здійснити публікацію повідомлення про проведення зборів в
офіційному друкованому органі НКЦПФР та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, також розмістити
повідомлення про проведення зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
Для забезпечення надсилання повідомлень Голові Правління Ключникову Михайлу Миколайовичу надати
депозитарній установі ТОВ «ІНВЕСТ-М», у якій відкрито рахунки у ЦП власникам ЦП Товариства, лист про розсипку
депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТ-М» особам, які є власниками простих іменних акцій Товариства станом на «17»
березня 2017 року, повідомлень простими листами про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства
«25» квітня 2017 року.
Г олосували: «ЗА» - усі члени Наглядової ради.

Вирішили: надати депозитарній установі ТОВ «ІНВЕСТ-М» (код за ЄДРПОУ 23508273) повноваження здійснити
персональне повідомлення акціонерів Товариства про скликання зборів шляхом надсилання їм повідомлення про
проведення зборів та їх порядок денний - простими листами.
ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» зобов'язати здійснити публікацію повідомлення про проведення зборів в
офіційному друкованому органі НКЦПФР та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, також
розмістити повідомлення про проведення зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
Для забезпечення надсилання повідомлень Голові Правління Ключникову Михайлу Миколайовичу надати
депозитарній установі ТОВ «ІНВЕСТ-М», у якій відкрито рахунки у ЦП власникам ЦП Товариства, лист про розсипку
депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТ-М» особам, які є власниками простих іменних акцій Товариства станом на
«17» березня 2017 року, повідомлень простими листами про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Товариства «25» квітня 2017 року.
Всі прийняті рішення довести до Правління Товариства та доручити Правлінню Товариства здійснити всі необхідні дії
щодо скликання Загальних зборів акціонерів та підготовки документів, необхідних для їх проведення та ознайомлення
акціонерами.

Додатки:
1.

Проект нової редакції Статуту Товариства №1;

2.

Проект Положення про Загальні збори Товариства;

3.

Проект Положення про Наглядову раду Товариства;

4.

Проект Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства;

5.

Проект Положення про Ревізійну комісію Товариства;

6.

Проект договору з членами Наглядової ради.

Протокол підписали:
Голова Наглядової ради

Грегорі Анна Володимирівна

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Клименко Світлана Володимирівна

Дігтярьов Олександр Леонтійович
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