ПРОТОКОЛ Х!! 02/2014
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства
«Алчевський металургiйний комбiнат»

«26» -«29» квiтня 2014 року

MicTOАлчевськ

Дата nроведення Загальних зборiв акцiонерiв: «26» - «29» квiтня 2014 року
Вид зборiв - рiчнi.
Час початку зборiв - «26» квiтня 2014 року о 1200год.,
час закiнчення зборiв - «29» квiтня 2014 року о 1445год.,
мiсце проведення зборiв: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. KipoBa, 19, Палац Культури
«Хiмiю), актова зала.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь уЗагальних
22.04.2014 р.

зборах складений станом на 24 год.

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
Загальних зборах: 9 070 осiб.
В рiчних Загальних зборах акцiонерiв приймають участь 36 акцiонерiв та представникiв
акцiонерiв, яким належать 24778 870716 аКЦIЙ(голосiв), що становить 96,1343 % (вiдсоткiв)
вiд загально'i кiлькостi голосуючих акцiй.
Кворум Загальних зборiв: присутнi акцiонери Товариства, якi володiють у сукупностi
24778870716
штук простих iменних акцiй, що становить 96,1343 % вiд загально'i кiлькостi
голосуючих акцiЙ. Збори вважаються правомочними. Загальнi збори Товариства повноважнi
приймати Bci рiшення згiдно з порядком денним. Кворум досягнуто. Збори € правомочними.
Голова та секретар зборiв призначенi Наглядовою радою Товариства,
NQ5/2014 вiд «12» березня 2014 року:
голова зборiв - Шевельдiн Борис МиколаЙович.
секретар зборiв - Рудковська Iрина Валентинiвна.

протокол засiдання

Реестрацiйна комiсiя призначена Наглядовою радою Товариства, протокол засiдання NQ5/2014
вiд «12» березня 2014 року:
голова ре€страцiйно'i KOMici'i- Купових Олександр Володимирович,
члени KOMici'i- Халiна Тетяна Олександрiвна, Павлова Дар'я Олександрiвна, Павлюк Олена
Олександрiвна, Зубова Людмила IBaHiBHa, Розовенко Олена Сергйвна, Макогон Алла
Олександрiвна, Нестеренко Тетяна CeMeHiBHa,Левченко Свiтлана Олександрiвна, Посунько
IHHaВолодимирiвна.
Порядок голосування на Загальних зборах: голосування з питань порядку денного проходить за
принципом «1 акцiя - 1 голос» бюлетенями, отриманими при ре€страцi'i.
Перелiк питань,

ЩО

вuносяться

на голосування:

1. Обрання лiчильно'i KOMici'i.
2. Звiт Генерального директора ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат» про пiдсумки
фiнансово-виробничо'i дiяльностi ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат» за 2013
piK; прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора.
3. Звiт Наглядово'i ради ПА Т «Алчевський металургiйний комбiнат» за 2013 piK; прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядово'i ради.
4. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат» за 2013 piK.
5. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) ПАТ «Алчевський
металургiЙний комбiнат» за 2013 piK.
6. Вiдкликання членiв Наглядово'i ради ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат».

7. Призначення членiв Наглядово'i ради ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат».

Вiдкрив збори Генеральний директор ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат»
Шевченко Тарас Григорович, який повiдомив, що рiшення про проведення рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв ПА Т «Алчевський металургiйний комбiнат» прийняте Наглядовою радою
Товариства, протокол N2 5/2014 вiд «12» березня 2014 року. Повiдомлення про проведення
Загальних зборiв: з 22.03.2014 р. по 25.03.2014 р. надiслано персонально кожному власнику
iменних акцiй ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат»; - « 19» березня 2014 року
опублiковано в газетi «Вiдомостi Нацiонально'i KOMici'iз цiнних паперiв та фондового ринку»
N253 (1806), розмiщено в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiонально'i KOMici'iз
цiнних паперiв та фондового ринку i на офiцiйному сайтi комбiнату, - «20» березня 2014 року
надiслано фондовiй бiржi ПФТС, тобто Bci процедури, визначенi Законом Укра'iни «Про
акцiонернi товариства» були дотриманi.
Голова реестрацiйно! KOMici!Купових Олександр Володимирович доповiв про пiдсумки
реестрацi'i акцiонерiв на Загальних зборах та повiдомив про наявнiсть кворуму, визначеного
реестрацiйною комiсiею на момент закiнчення реестрацi! акцiонерiв для участi уЗагальних
зборах Товариства: на рiчнux Загальнux зборах акцiонерiв ПАТ «Алчевський металургiйний
комбiнат» присутн; акцiонери Товариства, якi володiють у сукупност; 24778870716
штук простих iмeHHиx акцiй, що становить 96,1343 % вiд загальноi' кiлькостi голосуючux
акцiЙ. Збори е правомочнuми.
РОЗГ ЛЯД ПИТ АНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

з першого

питання: «Обрання лiЧИЛЬНОIKOMicil».
Слухали: Шевельдiна Бориса Миколайовича, який запропонував проголосувати за проект
рiшення з першого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, який затверджений
Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат» (протокол N2 5/2014 вiд «12»
березня 2014 року): Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв ПАТ «АМК» у складi: Купових
Олександр Володимирович, Халiна Тетяна Олександрiвна, Павлова Дар'я Олександрiвна,
Павлюк Олена Олександрiвна, Зубова Людмила IBaHiBHa,Розовенко Олена Сергйвна, Макогон
Алла Олександрiвна, Нестеренко Тетяна CeMeHiBHa, Левченко Свiтлана Олександрiвна,
Посунько IHHaВолодимИрiвна.

Голосували бюлетенем N! 1.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» - 24778500436
голосiв, 99,9985 % вiд загально! кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
«ПРОТИ» - О голосiв, 0,0000 % вiд загально! кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
«УТРИМАВСЯ» - О голосiв, 0,0000 % вiд загально! кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
Не голосували - 370280 голосiв, 0,0015 % вiд загально! кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
Рiшення, прийняте Загальними зборами:
Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв ПАТ «АМК» у складi: Купових Олександр
Володимирович, Халiна Тетяна Олександрiвна, Павлова Дар'я Олександрiвна, Павлюк Олена
Олександрiвна, Зубова Людмила IBaHiBHa, Розовенко Олена Cepri!BHa, Макогон Алла
Олександрiвна, Нестеренко Тетяна CeMeHiBHa,Левченко Свiтлана Олександрiвна, Посунько
IHHaВолодимирiвна.

з

другого питання: «Звiт Генерального
директора ПАТ «Алчевський
металургiйний
комбiнат»
про
пiдсумки
фiнансово-вироБНИЧОI
дiяльностi
ПАТ
«Алчевський
металургiйний
комбiнат» за 2013 piK; прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Генерального директора»
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Слухали: Генерального директора ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат» Шевченка
Тараса Григоровича iз звiтом про пiдсумки фiнансово-виробничо"i дiяльностi ПА Т «Алчевський
металургiйний комбiнат» за 2013 piK.
Генеральний директор доповiв про виконання виробничо"i програми з виробництва
металопродукцi"i на комбiнатi в 2013 р., охарактеризував фiнансовий стан комбiнату за 12
мiсяцiв 2013 року: фактичнi витрати на одну гривню товарно! продукцi"i з урахуванням
адмiнiстративних, збутових витрат, вiдсоткiв за банкiвськими кредитами склали 1,0959 грн.
Рентабельнiсть товарно! та реалiзовано"i продукцi"i склала MiHYC9% За 12 мiсяцiв 2013 року
фiнансовий результат вiд звичайно"i дiяльностi до оподаткування складае збиток в cYMi1 млрд.
736 млн. 267 тис. грн.
Шевченко т.Г., серед iншого, повiдомив також, що у 2013 р. виконанi роботи з
капiтальних peMoHTiB17-ти arperaTiB, фактичнi витрати на капiтальнi ремонти металургiйних i
енергетичних arperaTiB склали 209,6 млн. грн., що на 73,5 млн. бiльше, нiж в 2012 р. На
утримання основних засобiв, проведення поточних i капiтальних peMoHTiBустаткування у 2013
роцi витрачено 858,3 млн. грн., що на 127,9 млн. грн. бiльше витрат на цi цiлi в 2012 р. У 2013
р. в порiвняннi з 2012 р. освоення коштiв на технiчне переозброення змешилось на 35,1 млн.
грн. i склало 19,0 млн. грн. Витрати з будiвництва нових об'ектiв i реконструкцi"i у 2013р. в
порiвняннi з 2012 р. збiльшилися на 452,0 млн. грн. i склали 1 197,4 млн. грн. У 2013 роцi
введено в дiю основних фондiв i виробничих потужностей на суму 1 041,6 млн. грн., що на
587,9 млн. грн. бiльше, нiж у 2012 роцi.
Середня заробiтна плата одного працiвника у 2013р. склала 4 428,5 грн., що на 11,2%
вище'ii рiвня у 2012 р. На фiнансування соцiальних заходiв було витрачено 66 млн. 148 тис.
грн., що на 5 млн. 37 тис. грн. бiльше нiж було витрачено в 2012 р.
Генеральний директор визначив також OCHOBHiзавдання перед виконавчим органом
Товариства на 2014 piK.
Голова зборiв Шевельдiн Борис Миколайович запропонував проголосувати за проект
рiшення з другого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, який затверджений
Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат» (протокол N2 8/2014 вiд «] 9»
квiтня 2014 року): Звiт Генерального директора ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат»
про пiдсумки фiнансово-виробничо"i дiяльностi ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат» за
2013 piK прийняти до вiдома.
Голосували бюлетенем NQ2.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 24778475 171 голосiв, 99,9984 % вiд загально"i кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"ПРОТИ" - 1О 106 голосiв, 0,00004 % вiд загально"i кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 27 246 голосiв, 0,0001 % вiд загально"i кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
Не голосували - 358 193 голосiв, 0,0015 % вiд загально"i кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;

Рiшення, прийняте Загальними зборами:
Звiт Генерального директора ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат» про пiдсумки
фiнансово-виробничо"i дiяльностi ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат» за 2013 piK
прийняти до вiдома.

з третього питання:

«3BiT Наглядовоi ради ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат»
за 2013 piK; прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядовоi ради».
Слухали: корпоративного секретаря ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат» Купових
александра Володимировича iз звiтом Наглядово"i ради ПА Т «Алчевський металургiйний
комбiнат» за 2013 piK.
Купових О.В .. доповiв, що за звiтний перiод було проведено 9 засiдань Наглядово"i ради
товариства та розглянуто 11 питань, серед яких:
1. Про схвалення договору з аудитором, а також погодження BapTocTi аудиторських
послуг.
3

2. Про подовження трудового контракту Генерального директора ПАТ «АМК».
3. Питання про надання Генеральному директору попереДНЬО1згоди на списання основних
засобiв.
4. Звiт менеджменту ПАТ «АМК» про результати дiяльностi за 9 мiсяцiв 2013 року,
затвердження бюджету на 4-й квартал 2013 року.
5. Розгляд проекту бюджету ПАТ «АМК» на 2014 piK.
За час роботи НаГЛЯДОВОl
ради скликання 2013 року суттевих зауважень до дiяльностi
виконавчого органу товариства у членiв НаГЛЯДОВО1
ради не було.
При пiдготовцi засiдань, з боку фахiвцiв товариства, Наглядовiй радi надавали
необхiдну допомогу, в тому числi надавалася вiдповiдна iнформацiя, надавалися YCHi та
письмовi роз'яснення, що сприяло повному i всебiчному розгляду питань.
Дiяльнiсть НаГЛЯДОВО1
ради' за звiтний перiод в першу чергу була спрямована на вирiшення
питань, що стосуються основних напрямiв дiяльностi Товариства.
Наглядова рада здiйснювала контроль над дiяльнiстю Генерального директора, таким
чином, захищаючи права i представляючи iнтереси акцiонерiв пiдприемства в рамках свое1
компетенцi'i.
Голова зборiв Шевельдiн Борис Миколайович запропонував проголосувати за проект
рiшення з третього питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, який затверджений
Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат» (ПРОТОКОJI
N2. 8/2014 вiд «19»
квiтня 2014 року): Звiт НаГЛЯДОВО1
ради ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат» за 2013 piK
прийняти до вiдома.
Голосували бюлетенем

м2 3.

Пiдсумки голосуванnя:
"ЗА" - 24778475 171 голосiв, 99,9984 % вiд загалЬНО1кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"ПРОТИ" - 1О 106 голосiв, 0,00004 % вiд загалЬНО1кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 22 193 голосiв, 0,0009% вiд загалЬНО1кiлькостi голосую чих на зборах акцiй;
Не голосували - 363 246 голосiв, 0,0015 % вiд загалЬНОl кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
Рiшення, прийняте загальними зборами:
Звiт НаГЛЯДОВО1
ради ПАТ «Алчевський металургiйний

комбiнат» за 2013 piK прийняти до

BlДOMa.

з

четвертого питання:
комбiнат» за 2013 piK.».

«Затвердження

РIЧНОГОЗВlту ПАТ «Алчевський

металургiйний

Слухали: головного бухгалтера ПА Т «Алчевський металургiйний комбiнат» €льчанiнову
Валентину Павлiвну, яка доповiла про OCHOBHi
показники фiнансово-господаРСЬКОl дiяльностi
пiдприемства за 2013 piK.
€льчанiнова в.п. повiдомила також, що зовнiшнiм аудитором Товариства - ТОВ
«Донецкiнаудiт» на комбiнатi проведена аудиторська перевiрка фiнаНСОВО1звiтностi за 2013
piK. Надано позитивний висновок щодо звiтностi комбiнату за мiжнародними та нацiональними
стандартами.
Як i в 2012 р., за пiдсумками роботи 2013 р. провiдною мiжнародною аудиторською
фiрмою Ернст & Янг був проведений аудит фiнаНСОВО1звiтностi комбiнату, пiдготовлеНО1
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. За результатами перевiрки
порушень не встановлено.
У звiтному перiодi на комбiнатi проводилася значна робота щодо забезпечення
збереження i рацiонального використання товарно-матерiальних цiнностеЙ. Проте, матерiали
перевiрок контрольно-ревiзiЙНО1 служби, служб и економiЧНО1 безпеки комбiнату свiдчать про
те, що ще е факти безгосподарностi, розкрадань, вiдсутностi налеЖНОl ТРУДОВО1
i технологiЧНО1
дисциплiни.
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Так, за 2013 piK контрольно-ревiзiйним бюро комбiнату проведено 23 документальних
перевiрки структурних пiдроздiлiв, в результатi яких, виявлено незаконнi та необгрунтованi
витрати, упущена вигода, недостачi i розкрадання ТМЦ, в розмiрi 483 тис. грн.
Службою безпеки комбiнату в 2013 роцi проводився комплекс заходiв щодо виконання
завдань забезпечення економiЧНОl безпеки комбiнату, змiцненню ТРУДОВОli технологiЧНОl
дисциплiни, пропускного i внутрiшньооб'ектового режиму, боротьби з розкраданнями.
За порушення правил внутрiшнього трудового розпорядку, пропускного режиму та iншi
порушення в 2013 роцi службою безпеки комбiнату затримано 2 101 осiб, з них 970 працiвникiв
комбiнату, вилучено та повернуто пiдприемству товарно-матерiальних
цiнностей на суму
понад 984,6 тис. грн.
Звiтнi данi, якi були наведенi у доповiдi Генерального директора Товариства,
враховуючи позитивний висновок аУДИТОРСЬКОl
фiрми ТОВ «Донецькiнаудит» за 2013 р.
пiдтверджуються.
Головний бухгалтер запропонувала затвердити звiт Генерального директора ПАТ
«АМК», рiчний баланс (валюта балансу 23 428,9 млн. грн.) i фiнансовi результати (збиток пiсля
оподаткування 1 736,3 млн. грн.) дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства «Алчевський
металургiйний комбiнат» .
Голова зборiв Шевельдiн Борис Миколайович запропонував проголосувати за проект
рiшення з четвертого питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, який затверджений
Наглядовою радою ПА Т «Алчевський металургiйний комбiнат» (протокол N2 8/2014 вiд «19»
квiтня 2014 року): Затвердити рiчний звiт ПАТ «АМК» за 2013 piK.
Голосували бюлетенем Ng 4.

l1iдсумкиголосування:
"ЗА" - 24778472 645 голосiв, 99,9984 % вiд загалЬНОlкiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"ПРОТИ" - 5 053 голосiв, 0,00002 % вiд загалЬНОl кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 34825 голосiв, 0,0001 % вiд загалЬНОlкiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
Не голосували -358 193 голосiв, 0,0015 % вiд загалЬНОl кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
Визнано недiйсними - не було.

Рiшення, прийняте Загальними зборами:
Затвердити рiчний звiт ПАТ «АМК» за 2013 piK.

3 п'ятого питання: «3атвердження
«Алчевський металургiйний

порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) ПАТ
комбiнат» за 2013 piK».

Слухали: головного бухгалтера ПА Т «Алчевський металургiйний комбiнат» €льчанiнову
Валентину Павлiвну, яка повiдомила, що за результатами дiяльностi за 2013 piK ПАТ
«Алчевський металургiйний комбiнат» отримано збиток вiд звичаЙНОlдiяльностi у cYMi1 736,3
млн. грн., чистий збиток склав 1 736,3 млн. грн.
У 2014 роцi проведено корективи, що зменшують збиток пiдприемства на 13 096 тис.
грн. Данi корективи стосуються подiй, що вiдбулися пiсля дати складання балансу, i
вiдображаються у звiтностi, шляхом змiни вхiдних залишкiв балансу пiдприемства.
З урахуванням внесених коректив, сума чистого збитку склала 1 723,2 млн. грн.
Голова зборiв Шевельдiн Борис Миколайович запропонував проголосувати за проект
рiшення з п' ятого питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, який затверджений
Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат» (протокол N2 8/2014 вiд «19»
квiтня 2014 року): У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку, дивiденди не нараховувати та не
виплачувати.
Голосували бюлетенем Ng 5.

l1iдсумки голосування:
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"ЗА" - 24 778 189 056 голосiв, 99,9972 % вiд загально'i кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"ПРОТИ" -295676 голосiв, 0,0012 % вiд загально'i кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 22 738 голосiв, 0,0001 % вiд загально'i кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
Не голосували - 363246 голосiв, 0,0015 % вiд загально'i кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
Рiшення, прuйняте загШlЬНимuзбора.мu:
У зв' язку з вiдсутнiстю прибутку, дивiденди не нараховувати та не виплачувати.
За пропозицi€ю Голови зборiв Шевельдiна Б.М. на пiдставi част. 8 статтi 42 закону
Укра'iни «Про акцiонернi товариства» оголошено перерву до наступного робочого дня - «28»
квiтня 2014 р. з початком о 10-30 год. в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про
проведення загальних зборiв: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. KipoBa, 19, Палац Культури
«Хiмiю>, актова зала.
Рiшення про оголошення перерви до «28» квiтня 2014 р. з початком о 10-30 год. за
мiсцем nроведення загальних з60рiв: Луганська 06л., м. Алчевськ, вул. Кiрова, 19, Палац
Культури «XiMiK», актова зала, nрийняте простою 6iльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зарееструвалися для участi в загальних з60Рах та е власниками акцiй, голосуючих з питань
N!N! 6, 7, що розглядатuмуться 28.04.2014 р.

***
28.04.2014 року, 10-30 год.
Луганська обл., м. Алчевськ, вул. КipoBa, 19, Палац Культури «XiMiK», актова зала.
Продовження рiчнux загШlЬНUXзборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товарuства
«Алчевськuй метШlургiйнuй комбiнат» пiсля оголошено;' перерви 26.04.2014 р.
Повторна ре€страцiя акцiонерiв ('ix представникiв) не проводилась.
Вистуnив: Голова зборiв Шевельдiн Б.М., який на пiдставi част. 8 статтi 42 закону Укра'iни
«Про акцiонернi товариства» запропонував оголосити перерву до наступного робочого дня «29» квiтня 2014 р. з початком о 14-30 год. в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi
про проведення загальних зборiв: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. KipoBa, 19, Палац Культури
«Хiмiю>, актова зала.
Рiшення про оголошення перерви до «29» квiтня 2014 р. з початком о 14-30 год. за
мiсцем nроведення загальних з60рiв: Луганська 06л., м. Алчевськ, вул. Кiрова, 19, Палац
Культури «XiMiK», актова зала, nрийняте простою 6iльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зарееструвалися для участi в загальних з60Рах та е власниками акцiй, голосуючих з питань
NQN!6, 7, що розглядатuмуться 29.04.2014 р.

***
29.04.2014 року, 14-30 год.
Луганська обл., м. Алчевськ, вул. КipoBa, 19, Палац Культури «XiMiK», актова зала.
Продовження рiчнux загШlЬНUXзборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товарuства
«Алчевськuй метШlургiйнuй комбiнат» пiсля оголошено;' перерви 28.04.2014 р.
Повторна ре€страцiя акцiонерiв ('ix представникiв) не проводилась.

з шостого

пuтання: «Вiдкликання членiв Наглядово'i ради ПАТ «Алчевський металургiйний

комбiнат».
слухали: корпоративного
секретаря Корпорацi'i «Iндустрiальна Спiлка Донбасу» Зорю
Катерину Олексi'iвну, яка запропонувала проголосувати за проект рiшення, затверджений
Наглядовою радою ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат» (протокол засiдання N28/2014
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вiд 19.04.2014 р.): припинити повноваження
металургiйний комбiнат» у повному складi.

члеюв

НаГЛЯДОВОlради ПАТ «Алчевський

Заперечень не надiЙшло.
Голосували

N2 6.

бюлетенем

"ЗА" - 24778 171 831 голос, 99,9972% вiд загалЬНОlкiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"ПРОТИ" - О голосiв, 0,0000% вiд загалЬНОl кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, 0,0000% вiд загалЬНОl кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;
Не голосували - 698 885 голосiв, 0,0028% вiд загалЬНОl кiлькостi голосуючих на зборах акцiЙ.
Рiшет-IНЯ,прийняте загаЛЬНИJ)4Изборами:
Припинити повноваження членiв Наглядовоi" ради Публiчного
«Алчевський металургiйний комбiнат» у повному складi.

з сьомого питання:

аКЦlОнерного товариства

«Призначення членiв НаГЛЯДОВОl
ради ПАТ «Алчевський металургiйний

комбiнат».
Слухали: корпоративного
секретаря Корпорацii" «Iндустрiальна Спiлка Донбасу» Зорю
Катерину Олексii"вну, яка ознайомила учасникiв зборiв iз кандидатами у члени Наглядовоi" ради
ПА Т «Алчевський металургiйний комбiнат», та запропонувала проголосувати за проект
рiшення, затверджений Наглядовою радощ ПА Т «Алчевський металургiйний комбiнат»
(протокол засiдання NQ812014 вiд 19.04.2014 р.):
Заперечень не надiЙшло.
Голосували

бюлетенем

Пiдсумки кумулятивного
за
за
за
за
за

кандидата
кандидата
кандидата
кандидата
кандидата.

для кумулятивного

N2 7.

голосування:

Мкртчана Олега Артушевича проголосував 24 778 171 831 голос,
Морозову Юлiю Володимирiвну проголосував 24778 171 831 голос,
Сапелiна Андрiя Юрiйовича проголосував 24 778 171 831 голос,
Фрумкiна Леонiда Наумовича проголосував 24 778 171 831 голос,
Бройтмана Михайла Яковича проголосував 24 778 171 831 голос.

Рiшення, прийняте загальнuми зборами:
Обрати членами НаГЛЯДОВОIради Публiчного
металургiйний комбiнат»:

акцiонерного

товариства

«Алчевський

1. Мкртчана Олега Артушевича.
(PiK народження: 1966
OCBiTa:Ставропольський полiтехнiчний iнститут, piK випуску - 1992, спецiальнiсть - iнженер-технолог;
Micцe роботи: Генеральний директор КорпорацiY «Iндустрiальна Спiлка Донбасу»
НепогашеНОl (неЗНЯТОl)судимостi HeMa€
Заборони займати певнi посади та / або займатися певним видом дiяльностi HeMa€.
Письмова заява про згоду на обрання членом НаГЛЯДОВОl
ради Товариства, що надiйшла вiд кандидата, мiстить Bci
вищезазначенi вiдомостi).

2. Морозову Юлiю Володимирiвну
PiK народження: 1979;
OCBiTa:вища
Мiсце роботи: Начальник юридичного вiддiлу ТОВ «ЭЙДЖДЖI АССЕТ МЕНЕДЖЕМЕНТ»
НепогашеНОl (неЗНЯТОl)судимостi HeMa€
Заборони займати певнi посади та / або займатися пев ним видом дiяльностi HeMa€.
Письмова заява про згоду на обрання членом НаГЛЯДОВОl
ради Товариства, що надiйшла вiд кандидата, мiстить Bci
вищезазначенi вiдомостi).

3. Сапелiна Андрiя ЮрiЙовича.
(PiK народження: 1965;
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OCBiTa: Московський ордена Ленiна i ордена Жовтнево'j революцi"i iнститут iM. С. Орджонiкiдзе, piK випуску 1987, спецiальнicть - органiзацiя механiзовано"i обробки економiчно"i iнформацi"i;
Мiсце роботи: заступник Голов и Державноi" корпорацi"i «Банк розвитку i зовнiшньоекономiчноi" дiяльностi
(Зовнiшекономбанк)>>
НеПQгашеноi' (незнятоi") судимостi немае;
Заборони займати певнi посади та / або займатися пев ним видом дiяльностi немае.
Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядово"i ради Товариства, що надiйшла вiд кандидата, мiстить Bci
вищезазначенi вiдомостi).

4. Фрумкiна Леонiда Наумовича
PiK народження: 1959;
OCBiTa:вища
Мiсце роботи: Генеральний Директор ТОВ «РусУкрМет»
Непогашеноi" (незнятоi) судимостi.немае
Заборони займати певнi посади та / або займатися певним видом дiяльностi немае.
Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядово"i ради Товариства, що надiйшла вiд кандидата, мiстить Bci
вищезазначенi вiдомостi).

5. Бройтмана Михайла Яковича.
(PiK народження: 1967;
OCBiTa: Московський Iнститут Iнженерiв Залiзничного Транспорту, piK випуску - 1990, спецiальнiсть - iнженерMexaHiK,будiвельно-дорожнi машини i обладнання;
Мiсце роботи: Генеральний директор ЗА Т «Фiнансовий консультант «Трiйка Дiалог»
Непогашеноi" (незнято"i) судимостi немае;
Заборони займати певнi посади та / а.бо займатися пев ним видом дiяльностi немае;
Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядово"i ради Товариства, що надiйшла вiд кандидата, мicтить Bci
вищезазначенi вiдомостi).
'i
!

- Шевельдiн Б.М.

Секретар загальн

Рудковська I.B.
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