ПРОТОКОЛ
Р1ЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В АКЦЮНЕРШ
ПРИВАТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СВРАЗ ДН1ЛРОВСЫСИЙ м е т а л у р г ш н и й з а в о д »
(надал1 - ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ»/Товариство)
м. Дншро, вул. К0КС0Х1М1ЧНа, 1,
прим1щення клубу (актова зала)

23 квггня 2018 року

Р 1ЧН1 Загальш збори акцюнер1в (дал 1 - «Збори», «Загальш збори») вщкрив Лисицький Артем
Геннадшович, який р1шенням Наглядово'1 ради Товариства вщ 16.03.2018, на пщстав1 пщпункту 8.12.
Положения про Загальш збори акцюнер 1в ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», затвердженого Ршенням Загальних збор 1в
акцюнер 1в ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» вщ 19.04.2017, обраний Головою Збор1в, а Секретарем Збор1в обрана
Корсун Свгглана Олександр1вна.
Мюце проведения Загальних збор 1в: 49000, м. Дншро, вул. Коксох 1М1чна, 1, у примщенш клубу
(актова зала).
Дата проведения Загальних збор1в - «23» квггня 2018 року.
Час проведения Загальних збор1в: 09 год. 00 хв.
Дата, на яку складено перелж акцюнер 1в, яю мають право брати участь у Загальних зборах - 17 квггня
2018 року (станом на 2400).
Загальна кшькють ос1б, включених до перелку акцюнер1в, яю мають право на участь у Загальних
зборах ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», складеного Нащональним Депозитар1ем Украши станом на 24 годину «17»
кв 1тня 2018 року, яю мають право брати участь у Загальних зборах становить 9 160 (дев’ять тисяч сто
ипстдесят) ос1б.
Голова Збор1В Лисицький Артем Геннадшович допов 1в, що заходи щодо пщготовки 1 проведения
Загальних збор1в Товариства проведет вщповщно до Закону Украши «Про акцюнерш товариства»,
Статуту Товариства, Положения про Загальш збори акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», затвердженого
Рйиенням Загальних збор1в акцюнер1В Товариства вщ 19.04.2017.
Перев 1рку повноважень акц 10нер1в та Тх представник1в, що прибули для участ1 в Зборах, зд1йснюе
реестрац 1Йна комю1я з числа прац 1вник1в Деиозитарно1 установи - Публ 1чного акц1онерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль», якш вщповщно до договору № 57-00/08-1131-Е вщ 12.08.2015 про надання
консультацшних послуг (щодо щформацшного та орган 1зац 1Йного забезпечення проведения загальних
збор1в акщонер 1в) та р1шення НаглядовоУ ради Товариства вщ 16.03.2018 передаш повноваження
реестрац 1Йно'1 ком1си.
Головою Збор1в слово для оголошення Протоколу реестращйно'1 КОМ1С11 щодо П1дведеиия пщсумк1в
реестраци акц10нер1в, що прибули для участ1 у р 1чних Загальних зборах акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ»
23.04.2018 надано Голов 1 реестращйно'1 ком 1си Козловськш Натали Павл 1вн1, яка доиовша Загальним
зборам акц 10нер 1в, що:
на дату проведения Загальних збор 1в акц 10нер 1в 23.04.2018 статутний кап1тал Товариства
розподшено на 2 299 975 128 (два мшьярди двют1 дев’яносто дев’ять мшьйошв дев’ятсот с1мдесят п’ять
тисяч сто двадцять В1С1М) штук простих 1менних акщй, ном1нальною варт 1стю 0,25 грн. (нуль гривень 25
копшок) кожна та складае 574 993 782,00 гривш (п’ятсот с 1мдесят чотири мшьйони дев’ятсот дев’яносто
три ТИСЯЧ1 С1МСОТ В1С1МДеСЯТ ДВ1 ГрИВН1 00 КОП1ЙОК);
загальна к1льк1сть Ц1нних папер1в Товариства згщно перел 1ку акц 10нер1в, як1 мають право на
участь у загальних зборах ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», складеного Нащональним Депозитар1ем Украши станом
на 24 годину « 17» квггня 2018 року, складае 2 299 975 128 (два мшьярди двют1 дев’яносто дев’ять мшьйошв
дев’ятсот с 1мдесят п’ять тисяч сто двадцять вю1м) штук простих 1менних акцш;
кшькють голосуючих акцш Товариства згщно перелжу акцюнер 1в, як 1 мають право на участь у
загальних зборах ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», складеного Нащональним Депозитар1ем Украши станом на 24
годину «17» квггня 2018 року, складае 2 261 523 579 (два мшьярди двкгп ипстдесят один мшьйон п’ятсот
двадцять три тисяч1 п’ятсот с1мдесят дев’ять) штук;
при реестраци встановлено, що для учасп у Зборах зарееструвалися 17 (амнадцять) акцюнер1в
(представншав акщонер1в), яким належить 2 249 469 562 (два мшьярди двют1 сорок дев’ять мшьйошв
чотириста ипстдесят дев’ять тисяч п’ятсот ипстдесят дв 1) штук простих 1менних акцш Товариства, що
складае 97,80408% вщ загально'1 кшькосп простих 1меннргх акц1й Товариства, згщно з протоколом
реестрацшноГ комюп щодо пщведення П1дсумк 1в реестраци акцюнер1в, що прибули для участ! у р 1чних
загальних зборах 23.04.2018;
- при реестраци встановлено, що загальна кшькють голос1в акцюнер 1в - власниюв голосуючих акщй
Товариства, як1 зарееструвалися для учасп у Загальних зборах становить 2 249 452 618 (два мшьярди двют1
сорок дев’ять мшьйошв чотириста п’ятдесят дв! тисяч! ипстсот вю1мнадцять) штук, що складае

99,466247% вщ голосуючоУ кшькост! голос 1в (загальноУ кшькост1 голосуючих акцш), згщно з протоколом
РеестрацшноУ комюа щодо пщведення шдсумюв реестрацп акцюнер 1в, що прибули для участ 1 у р 1чних
Загальних зборах 23.04.2018. Акци е голосуючими з ус 1х питаиь порядку денного.
- реестрацшна ком!С1я перев 1рила повноваження кожного учасника Збор 1В, повноваження Тх
пщтверджуе;
- реестращя акцюнер 1в (Ух представниюв), яю прибули для учасп в Загальних зборах, проведена
вщповщно до перелку акц10нер1в, яю мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ»,
складеного Нацюнальним Депозитар 1ем УкраУни станом на 24 годину 17.04.2018;
- письмових скарг та заяв до реестрацшноУ комюп не надходило.
Також, згщно Протоколу реестрацшноУ комгсп, результата реестрацп вщповщають вимогам статп 41
Закону УкраУни «Про акцюнерш товариства», кворум е наявним.
Голова збор1в Лисицький Артем Геннадшович повщомив присутшх, що Загальш збори
ПРИВАТНОГО АКЦЮ НЕРНОГ О ТОВАРИСТВА «СВРАЗ ДНШ РОВСЬКИЙ М ЕТ А ЛУ РГ1ЙНИЙ
ЗАВОД» визнаються правомочними 1 оголошуються вщкритими.
Повщомлення про проведения Збор1в було розм 1щено та направлено вс!М акцюнерам за 30 дшв до дати
проведения Загальних збор 1в, вщповщно до вимог статп 35 Закону УкраУни «Про акцюнерш товариства» 1
пункту 9.16. Статуту Товариства.
Вщповщно до пропозици акцюнера та рш ення НаглядовоУ ради Товариства вщ 06.04.2018 (щодо
включения пропозицш акционера до проекту порядку денного) до проекту порядку денного р 1чних
загальних збор 1в акцюнер 1в ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» внесено змши шляхом доповнення питания № 16 «Про
схвалення значних правочишв» проекту порядку денного наступним проектом рйпення:
«Проект рйнення з питания № 16 «Про схвалення значних правочишв»:
Схвалити (затвердити) укладеш Товариством, в тому числ! пролонгован! на 2018 р1к, наступн 1 значн1
правочини, а саме:
- Контракт № 530/2016 вщ 01.04.2016 з Компашею «ЕА8Т МЕТАЬ8 АС» на продаж металопродукщ'У
на загальну суму (ор 1еитовна ринкова вартють правочину (товару)) екв1валентну 25 000 000 тис. грн.;
- Догов1р кушвльпродажу № ДГТК 40000002 вщ 25.12.2011 з ТОВ «Торгова компашя «Свраз
Холдинг» на продаж металопродукщУ на загальну суму (ор1ентовна ринкова варт1сть правочину
(товару)) екв1валентну 6 000 000 тис. грн.;
- Договор № 379/2016 вщ 15.02.2016 з ТОВ «АВ метал груп» на продаж металопродукщУ на загальну
суму (ор 1ентовна ринкова вартють правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн;
- Експортний контракт № ОМР/Ои^егсо 05042018 вщ 05.04.2018 з Эи^егсо 8А на постачання
металопродукц 11, у тому числ 1, заготовки, чавуну в чушках, сортового прокату та круглоУ балки, на
загальну суму (ор 1ентовна ринкова варт^сть правочину (товару)) екв 1валентну 25 000 000 тис. грн.».
Повщомлення про внесения змш (доповнення) до проекту порядку денного Загальних збор 1в
Товариства вщповщно до вимог статп 38 Закону УкраУни «Про акцюнерш товариства» надюлано вс 1м
акц1онерам за 10 дшв до дати проведения Загальних збор 1в.
Голова Збор 1В Лисицький Артем Геннадшович оголосив порядок денний Загальних збор 1в (з
урахуванням внесения змш (доповнення)):
1.
Про обрання л 1чильно 1 комюн р 1чних загальних збор1в акцюнер 1в Товариства.
2.
Про зв!т НаглядовоУ ради Товариства про д1яльшсть за 2017 рж.
3.
Про зв 1т Виконавчого органу Товариства про д^яльшсть за 2017 р к .
4.
Про зв 1т Рев131ЙноУ ком 1С11 Товариства про Д1яльнють за 2017 р 1к.
5.
Про затвердження р1чного зв 1ту Товариства за 2017 р1к.
6.
Про порядок розподшу прибутку (покриття збитк!в) Товариства за 2017 рж.
7.
Про прийняття р 1шення про припинення повноважень члешв НаглядовоУ ради Товариства.
8.
Про прийняття рш ення про припинення повноважень члешв Рев 1зшноУ комю 11 Товариства.
9.
Про зм 1ну найменування Товариства.
10.
Про внесения ЗМ1Н до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новш редакци.
11.
Про внесения змш до Положения про Загальш збори акцюнер 1в Товариства, Положения про
Наглядову раду Товариства, Положения про Рев 1зшну ком ю ш Товариства, Положения про
Виконавчий орган Товариства, Положения про шформацшну полггику Товариства, Кодексу
корпоративного управлшня Товариства, шляхом викладення та затвердження Ух в новш редакцп.
12.
Про прийняття р!шення про обрання члешв НаглядовоУ ради Товариства.
13.
Про затвердження умов цившьно-правових договор1в, що укладатимуться з членами НаглядовоУ ради
Товариства, обрання особи, яка уповноважуеться на пщписання цившьно-правових договор1в з
членами НаглядовоУ ради Товариства.
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14.
15.

16.

Про прийняття рш ення про обрання члешв Рев 1зшноУ комю 11 Товариства.
Про затвердження умов цившьно-правових договор 1в, що укладатимуться з членами Рев13шноУ
комлей, обрання особи, яка уповноважуеться на пщписання цившьно-правових договор 1в з членами
Рев13шно1 ком 1С11 Товариства.
Про схвалення значних правочишв.

3 проиедурних питань. що стосуються голосування 1 проведения Загальних збошв Товариства. Голова
збор!в Лисицький Артем Геннадшович оголосив настуине:
Вщповщно до Положения про Загальш збори акцюнер1в, затвердженого Р1шенням Загальних збор 1в
акц 10 нер 1в ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» вщ 19 квггня 2017 р.:
1. Час для виступу з доповщдю щодо питания порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питания порядку денного проводиться за попередшм поданням заяв Секретарю
Збор 1в до заюнчення доповщ 1.
3. Час виступу в дебатах по доповщ 1 встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповщачу задаються письмово, шляхом подач 1 записок Голов 1 збор1в до заюнчення
доповщь В записках вказуються рекв 1зити акционера, юльюсть належних йому акцш (голос 1в) та чггко
сформульоваш питания.
5. Час для вщповщей на запитання встановити до 5 хвилин.
6. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетешв для голосування.
Пщрахунок голос 1в здшснюе тимчасова л 1чильна ком ю я (з першого питания порядку денного) та л 1чильна
комю 1Я. Результати голосування оформляються протоколами тимчасовоТ л 1ч ил ь ноУ/л1ч ил ь ноV комюп.
Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акщя - один голос.
7.
Обрання члешв оргашв Товариства здшснюеться в порядку кумулятивного голосування у
випадках, встановлених Законом УкраУни «Про акцюнерш товариства» та/або Статутом Товариства та у
порядку, встановленому законом.
8. Свою згоду або незгоду з тим або шшим проектом рш ення Збор1в, як! будуть поставлен! на
голосування, особи, що беруть участь в голосуванш, виражають шляхом зазначення вщм 1тки у В1ДПОВ1ДН1Й
КЛ1ТИНЦ1.
9. Бюлетеш для голосування опускаються голосуючими в урни, яю знаходяться у члешв тимчасовоУ
Л1ЧИЛЬН01 КОМ1С11 або Л1ЧИЛЬН01 КОМ1С11.
10. Збори виконують свою роботу до заюнчення розгляду вс 1х питань порядку денного.
Голова збор1в зазначив, що згщно пункту 8.7. Положения про Загальн 1 збори акцюнер 1в ПрАТ «СВРАЗ
ДМЗ», затвердженого р1шенням р 1чних Загальних збор 1в акщонер 1в ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» вщ 19.04.2017,
для забезпечення пщрахунку голос1в на Загальних зборах до обрання л 1чильноУ комю 11 Наглядовою радою
(Протокол НаглядовоУ ради Товариства вщ 16.03.2018) було обрано тимчасову л 1чильну КОМ1С1Ю у
наступному склад 1:
1. Козловська Наталия Павл 1вна - Член тимчасовоУ л 1чильноУ ком 1С1У;
2. Свтушенко Катерина Олепвна - Член тимчасовоУ л 1чильноУ комюп;
3. Ковальчук Анастас 1я Володимир 1вна - Член тимчасовоУ л 1чильноУ комюп.
Головою Збор 1в запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

ПИТАНИЯ № 1
3 питания № 1 по рядку денного
«Про обрання л 1чильно1 комюп р1 чних загальних збор 1в акцюнер 1в Товариства».
Слухали:
Голову Загальних збор1в Лисицького А.Г., який повщомив, що згщно ст. 44, 45 Закону УкраУни «Про
акцюнерш товариства», п. п. 8.5 - 8.7 Положения про Загальш збори акцюнер 1в ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ»,
затвердженого Рш енням Загальних збор1в акцюнер 1в Товариства вщ 19.04.2017, оргашзащя голосування
та пщрахунок голосов, а також надання роз’яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного
Збор 1в Товариства здшенюе л1чильна КОМ1С1Я, що обираеться Загальними зборами.
На п1дстав1 вищевикладеиого, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за наступний проект р 1шення з
першого питания порядку денного, а саме:
1. Обрати л 1чильну комю1ю р 1чних загальних збор1в акщонер 1в Товариства у наступному складк
- Козловська Натал1я Павл 1вна - Член л1чильноТ комюп;
- Свтушенко Катерина Олег 1вна - Член л!чильноУ комлсИ';
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- Ковальчук Анастасия Володимир 1вна - Член Л1Чильно1 комгс11.
2. Встановити, що повноваження члешв л 1чильно '1 комюп припиняються одночасно 13 заюнченням
(закриттям) р 1чних загальних збор 1в акцюнер 1в Товариства.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.
2 248 491
895 99,957291% голос1в акщонер1в яю зарееструвалися у
За
ГОЛОС1В

Проти

0 ГОЛОС1В

Утримались

94 302 голос 1в

К1лЬК1СТЬ
ГОЛОС1В
акц 10нер 1в,
як1 не
брали
участ1
у
голосуванн!
К1ЛБКТСТБ
ГОЛОС1В
акц 1онер 1в
за
бюлетенями,
визнаними
нед1йсними

866 421 голос1в

0 ГОЛОС1В

загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
0% голос 1в акцюнер 1в як 1 зарееструвалися у загальних
зборах та е власниками голосуючих акцж.
0,004192% голос 1в акц10нер1в як1 зарееструвалися у
загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
0,038517% голос 1в акц1онер1в як1 зарееструвалися у
загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.

0% голос 1в акц 10нер 1в як1 зарееструвалися у загальних
зборах та е власниками голосуючих акцш.

Пшення прийнято.

ВИР1ШИЛИ:
1. Обрати л 1чильиу комклю р 1чних загальних збор 1 в акщонерЁв Товариства у наступному склада
- Козловська Натал1я Павловна - Член л 1 чильноТ комки;
- Свтушенко Катерина Олепвна - Член Л1чильно 1 комки;
- Ковальчук Анастаия Володимир1вна - Член лЁчильноТ комки.
2. Встановити, що повноваження члешв лёчильноТ комки припиняються одночасно 13
закшченням (закриттям) р 1чних загальних збор1в акцшнер1в Товариства.
ПИТАНИЯ № 2
3 питания № 2 порядку денного

«Про зв1т НаглядовоУ ради Товариства про Д1я л ь н к ть за 2017 р1К».
Слухали:
Г олову Загальних збор1в Лисицького А.Г., який повщомив, що Наглядова рада у 2017 рощ д1яла у склад 1
3 (трьох) ос 1б, а саме:
- М ар’янчук Олександр Олександрович (представник акцюнера);
- Велика Оксана Анатолпвна;
- Кулик Олена Вжтортвна.
Наглядова рада Товариства особливу увагу придшяла питаниям пщвищення ефективност 1 роботи
п]дприемства, В1ДПОВ1ДНОСТ1 об'ем 1в виробництва продукцИ, и реал 1зац 11. Шд наглядом Наглядово '1 ради
пост 1Йно знаходилися питания поточноУ виробничо-ф 1нансовоУ д 1яльност 1, пщтримки д 1ючого виробництва
на в 1дповщному техшчному р1вн! 1 перспективного розвитку Товариства.
В звггному п е р 10Д 1 Наглядовою радою проведено 73 зас[дання. На засщаннях НаглядовоУ ради бул и
розглянут 1 таю основн! питания:
1. Про внесения змш до оргашзацшноУ структури управлшня Товариства.
2. Про звшьнення та призначення на посаду кер 1вниюв основного напрямку роботи Товариства.
3. Про обрання (переобрання) Генерального директора Товариства та затвердження змш до трудового
контракту.
4. Про скликання р 1чних Загальних збор 1в акцюнер 1в Товариства, обрання Голови, Секретаря,
реестрацшноУ комюп р 1чних Загальних збор1в акцюнер1в Товариства, затвердження проекту порядку
денного та порядку денного р 1чних Загальних збор1в акцюнер 1в, разом з проектами р1шень з питань
порядку денного р 1чних Загальних збор1в акц1онер1в та 1нших процедурних питань, необхщних для
проведения р1чних Загальних збор1в акц10нер1в.
5. Про обрання Голови та секретаря НаглядовоУ ради Товариства.
6. Про скликання позачергових Загальних збор 1в акцюнер1в Товариства, обрання Голови, Секретаря,
реестрацшноУ КОМ1С11 позачергових Загальних збор1в акцюнер1в Товариства, затвердження порядку денного
позачергових Загальних збор!в акцюнер1в, разом з проектами рш ень з питань порядку денного
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позачергових Загальних збор1в акцюнер1в та шших процедурних питань, необхщних для проведения
позачергових Загальних збор1в акщонер1в.
7. Про схвалення вчинення м1ж Товариством та рядом контрагенте, значних правочишв та правочишв
у вчиненш яких е заштересовашсть.
8. Про затвердження цши викупу простих 1менних акцш Товариства та Тх продаж.
9. Про обрання оцшювача майна Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним та
встановлення розм1ру оплати його послуг.
10. Про надання згоди на вщчуження автотранспорту, нерухомого майна та шшого майна Товариства.
11. Про обрання аудитора Товариства та затвердження умов договору, який з ним укладаеться.
12. Про набуття та вщчуження корпоративних прав.
13. Про надання згоди на укладення договор1в оренди майна на строк бшьш одного року.
14. Про виплату винагороди пращвникам Товариства за 2017 рж.
На засщаннях Наглядово '1 ради також розглядались 1 шин питания поточно! господарсько '1 д1яльност1
Товариства, та приймались вщповщш рш ення.
Протягом звггного периоду на пщприемств! здшснювалася ефективна робота, направлена на
пщвищення техшчного р 1вня виробництва 1 економ ш матер1ально-техшчних ресурс1в, вщновлення 1
пщтримка устаткування в робочому стан г.
Наглядова рада Товариства здшснювала розгляд та вирш ення стратепчних питань Товариства, у т.ч.
контроль за роботою Виконавчого органу 1 Товариства в щлому.
Наглядова рада вважае, що у званом у перюд] був визначений оптимальний шлях реамзащУ
поставлених перед Наглядовою радою завдань, що дозволило Товариству здшснювати безиеребшну
господарську Д1яльшсть з дотриманням вимог встановлених Статутом Товариств та законодавства в
щлому.
3 урахуванням вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за наступний проект р1шення з
другого питания порядку денного, а саме:
1. Затвердите звгг Наглядово '1 ради Товариства про д1яльшсть за 2017 рж.
2. Роботу Наглядово '1 ради Товариства за 2017 рж визнати задовшьною.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.
За
2 248 084
335 99,939173% голос1в акщонер1в яи зарееструвалися у
ГОЛОС1В
загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
Проти
666 575 голос1в
0,029633% голос1в акцюнергв як1 зареес!рувалися у
загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
Утримались
0 ГОЛОС1В
0% голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у загальних
зборах та е власниками голосуючих акцш.
КШЬК1СТЬ
ГОЛОС1В 701 708 голос1в
0,031194% голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у
акц1онер1в, я к 1 не
загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
брали
участ1
у
голосуванн1
Юлыасть
голос1в 0 ГОЛОС1В
0% голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у загальних
акцю нер1В
за
зборах та е власниками голосуючих акщй.
б ю л ет ен я м и ,
в и зн а н и м и
н ед !й сн и м и

Р1шення прийнято.

ВИР1ШИЛИ:
1. Затвердити зв1т НаглядовоУ ради Товариства про Д1яльн 1сть за 2017 рж.
2. Роботу Наглядово'1 ради Товариства за 2017 р1К визнати задовшьною.
ПИТАНИЯ № 3
3 питания № 3 порядку денного
«Про звЁт Виконавчого органу Товариства про Д1я л ь н к ть за 2017 рж».
Слухали:
Голову Збор 1в Лисицького А.Г., який повщомив, що вщповщно до Статуту ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ»,
управлшня поточною д1яльшстю Товариства здшснюе одноос 1бний виконавчий орган - Генеральний
директор.

5

У звггному перюд 1 основним завданням Генерального директора було оперативне управлшня та
оргашзащя д 1яльност 1 ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» 31 збшьшення використання виробничих потужностей
пщприемства, забезпечення безперебшного постачання основноТ сировини, техшчного переоснащения та
автоматизаци виробничих процеав, пщвищення техшчного р1вня виробництва, що дало можливють
випускати конкурентоспроможну продукщю.
Виробничо-економ 1чна Д1ялыпсть пщприемства в 2017 рощ.
Виробничо-економ 1чна дтяльшсть пщприемства в 2017 рощ характеризувалася проведениям
каштальних ремонпв основного обладнання (киснев 1 блоки, ремонт рейко-балкового цеху, кисневоконвертерного) та поточних ремонпв, зниженням норм витрат основних вид 1в сировини 1 матер 1ал 1в,
впровадженням нових технолопчних рш ень, освоениям нових вид 1в продукци.
У звггному перюд 1 виробництво чавуну склало 1019 тис. тонн, стал 1 - 918 тис. тонн, прокату - 785
тис. тонн, коксу валового 6 % вологост 1 - 597 тис. тонн. Пщприемству не вдалося в повному обсяз 1 виконати
планов 1 завдання з виробництва чавуну згщно бюджету 2017 ржу. Проведения каштальних ремонпв та
змша кон’юнктури ринку в бж зростання попиту на товарний чавун вплинув на зменшення показниив
р 1вня виробництва в пор 1внянш з минулим роком.
Показники виробництва основно! продукци в пор!внянш з 2016 роком зменшеш:
- по коксу на 19%;
- по чавуну на 4,6%;
- по сташ на 13,2%;
- по прокату на 11,8%.
Основна причина зменш ення обсяп в виробництва коксу в пор1ВНЯНш з показником м инулого року техш чний стан коксових батарей.
Основш причини зниження обсяпв виробництва чавуну в пор 1внянш з показником 2016 року:
- нестабшьна робота доменних печей в перюд технолопчних розлад1в;
- мш1м1защя продуктивноеп в перюд негативно!' марж 1 квадрата (лютий - березень) та нестач 1
вугшьних концентрат1в (початок С1чня);
- тривала роздувка доменно! иеч 1 ДПЗ И1сля проведения кап 1тального ремонту жолобу в грудш та
передремотний стан.
Слщ зауважити, що в травш-жовтш вдалося стаб 1Л1зувати виробництво чавуну та забезпечити
середньодобове виробництво бшьш н1ж 3000 - 3100 тонн. В серпш була виплавлена рекордна к1льк1сть
чавуну двома печами 103 тонн, середньодобове виробництво склало 3314 тонн.
Причини зменшення обсяпв виробництва стал 1:
- проведения каштального ремонту кисневих блок1в
- зменшення об'ем 1в виробництва чавуну та збшьшення зливу чавуну;
Причини збшьшення обсяпв виробництва прокату:
- об'ем виробництва прокату обумовлений роботою попередшх передипв;
- завантаження сташв змшилося у бж збшьшення виробництва продукци ПЦ№1 при зниженн! об'ем1в
виробленого прокату ПЦ №2 (частка прокату ПЦ №2 склала 30,1%, що нижче показника минулого
року на 2,1% за рахунок зниження попиту).
Що стосуеться змш в структур! вироблено! металопродукцп, то частка товарного чавуну збшьшена на
8,3%, рейкового 1 сортового прокату зменшена вщповщно на 0,2% 1 6,8%, питома вага квадратно! загот1вки
зменшена на 2,5%.
На пщприемств 1 ведеться робота в рамках програми енергозбереження. Особлива увага придшяеться
скороченню витрат на електроенерпю 1 природний газ. Так, продовж 2017 року була впроваджена програма
енергозбереження, завдяки якш досягнута ефектившсть 13 млн. грн. Основними заходами яко! було
зростання виробництва електрично! енерг1! за рахунок використання ТГ7, буд 1вництво трубопроводу вщ
кисневого цеху для забезпечення потреб пщприемства в стисненому пов 1тр 1, зменшення розходу
електрично! енерги за рахунок операцшних заход 1в. На пщприемств 1 Д1е поетапна програма встановлення
л 1чильник 1в на основн] енергоносй' з метою встановлення контролю та пщвищення точност 1 облжу. За
наявност 1 технолопчно! можливост 1 здшснюеться зам 1на обладнання на менш енергоемне, встановлюються
частотш перетворювач! на енергоемне обладнання.
Економ 1чн 1 показники роботи пщприемства наступи!:
Результат роботи пщприемства за показником ЕВГГОА (анал 1тичний показник, р1вний обсягу
прибутку до вирахування витрат по вщсотках, сплати податк 1в { амортизац1йних в 1драхувань) пор1вняно з
пщсумками роботи в 2016 роц] (42 млн. грн.) збшьшився на 498 млн. грн. 1 склав 540 млн. грн.
Основними чинниками такого результату е:
+/(-) до ЕВГГОА, млн. грн
- змша Ц1н на продукщю
3 306
- вплив Ц1н придбання сировини, матер1ал!в
(2 558)
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в тому числ 1 вплив зростання щн на вугтля:
агломерат
- змша структури реал1зацп (зниження попиту на експортному ринку)
- зростання ФЗП, послуг стороншх оргашзацш та податку на землю

(1 099)
(897)
(92)
(158)

Охорона пращ, техшка безпеки 1 промсан!тар1я.
У 2017 рощ л 1карсько - 1нженерна бригада провела 19 комплексних обстежень структурних
пщ роздш в пщприемства. За 1х результатами до виконання були запропоноваш заходи, спрямоваш на
полшшення умов пращ, забезпечення безпеки при виконанш небезпечних 1 газоиебезпечних роб)т,
приведения робочих мюць у вщиовщнють до вимог нормативних акпв з охорони п ращ
ЕНддш охорони пращ та промислово'! безпеки у 2017 рощ пров1в 201 перев1рку у структурних
шдроздшах пщприемства з вручениям припиав кер1вникам структурних пщроздйив, яю виконаш у
встановлеш термши.
У 2017 рощ пращвники пщприемства забезпечувалися 100% спещальним одягом, спещальним
взуттям та шшими засобами шдивщуального захисту вщповщно до встановлених норм, всього на суму 10
854 тис. грн.
Протягом 2017 року робггники пщприемства забезпечувалися молоком на суму 2 996 тис. грн.
На забезпечення робш ш к 1в питною бутильованою водою у 2017 рощ було витрачено 661 тис. грн.,
газованою водою було витрачено 50 тис. грн.
У 2017 рощ забезпечено фшансування 1 организовано проведения попереднього (при прийом 1 на
роботу) I перюдичних (протягом трудово '1 д 1яльност!) медичних огляд 1в пращвниюв, зайнятих на важких
роботах, роботах з шкщливими 1 небезпечними умовами пращ, або таких, де е потреба у професшному
добор 1, а також щор 1чного обов'язкового медичного огляду вс 1х пращвниюв пщприемства у сум 1 2 024 тис.
грн.
Розроблено та виконано план лшувально-оздоровчих заход 1в (тдвигцено яюсть ироведених
профшактичних огляд 1в, надання дол 1карсько '1 медично! допомоги на оздоровчих пунктах, забезпечено
динам 1чне спостереження за станом здоров'я «Д» груии хворих, розширено обсяг обстежень хворих,
проводилося планове оздоровления в денному стащонар 1, в стащонарах м1ста).
Використовувались можливост 1 страхово '1 компанй' «1нгруп» для проведения лжувальноД1агностичних (ам бул атор н е, стац10нарне Л1кування, обстеження) 1 профшактичних заход1в (вакцинац1я,
вггамшотерашя). Шкар! займалися проф тактикою захворювань (у т. ч. професшно '1 патологи),
формуванням здорового способу життя. Проводились заняття для прац1вник1в пщприемства з навчання
методам надання першоТ невщкладноТ допомоги.
Наявнють можливого впливу небезпечних 1 шкщливих фактор]в для здоров'я иращвниюв
визначалися 1нструментальними вим1рами. Усього за 2017 рж проведено 8491 вим1р, з них, 5369 вим 1р 1в
повггря робочо '1 зони, 579 вим1р1в ф!зичних фактор 1в, 2543 вим1ру стану м!крокл 1мату. За результатами
вим 1р 1в були розроблеш заходи щодо зниження можливого впливу шкщливого виробничого фактору.
Проводилось спещальне навчання 1 перев1рка знань вщповщних нормативно-правових акт1в з
охорони пращ пращвникам, зайнятим на роботах з пщвищеною небезпекою, або там, де потр1бен
профес 1Йний В1дб1р. У 2017 рощ навчання пройшли 178 чолов1к, сума витрат склала 95 тис. грн.
Проводилась атестащя робочих м1сць згщно з граф ком. У 2016 - 2017 роках проведена планова
атестащя робочих мюць за умовами пращ. Всього обстежено 918 робочих мюць.
Всього на охорону прац1 в 2017 рощ витрачено 67 616 тис. грн.
За 12 м 1сяц 1в 2017 року на пщприемств 1 зареестровано 23 нещасних випадюв, в тому числ 1 1 випадок
смертельного травматизму, проти 15 випадк1в за 12 мюящв 2016 року.
В цшях П1двищення р1вня охорони пращ та промислово '1 безпеки на пщприемств 1 та з метою
вдосконалення юнуючо '1 системи управл1ння охороною пращ, наказом Генерального директора ПрАТ
"СВРАЗ ДМЗ" вщ 24.01.2018 №44 затверджена Програма вдосконалення системи управлшня охороною
пращ на ПрАТ "СВРАЗ ДМЗ" на 2018 рис.
1нформащя щодо охорони навколишнього середовища.
Виробнича Д1яльнють пщприемства у 2017 роц 1 зд 1Йснювалась згщно д1ючого природоохоронного
законодавства та за наявност 1 ус1х дозвшьних документ 1в.
Згщно статистичного звггу «№ 1-еколопчш витрати» у 2017 роц 1 на охорону навколишнього
природного середовища витрачено всього 106,1 млн. грн. 3 них: витрати на каштальш швестицн та
капремонта склали - 26,9 млн. грн.; поточш витрати - 12,5 млн. грн.; сума еколопчного податку
перерахованого у держбюджет склала 4,4 млн. грн.; за послуги природоохоронного призначення сплачено
66,9 млн. грн. (у тому числ 1, за переробку/видалення вщход 1в 4 класу небезпеки 45,7 млн. грн., за прийом
до гщротехшчноТ споруди №1 дренажних, зливових та ст!чних вод 15,7 млн. грн., водовщведення
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к а н а л гзацшних стоюв у мережу КП «Дншроводоканал» 3,1 млн. грн.); надшшло к о и т в вщ продажу
В1ДХОД1В та П061 ЧН01 продукци на суму 1,7 млн. грн.
Усшшно проведено сертифжацшний аудит на вщиовщнють вимогам нового стандарту Системи
еколопчного менеджменту М1жнародному стандарту 18014001:2015 в галуз 1 дп «Проектування,
виробництво та реал 1защя сортового 1 фасонного прокату, перюдичних та спещальних проф ш в, заготовок
та рейок прокатних цех 1в № 1 та № 2 ».

1нформац]я щодо виконання ОбласноТ программ.
Згщно з Дншропетровською обласною комплексною програмою (стратепя) еколопчно'У безпеки та
збереження юпмату ДншропетровськоУ обласи на 2016-2025 роки передбачено реал 1защя 6-ти заход1в з
охорони атмосферного повггря, 4-х заход 1в з охорони та ращонального використання водних ресурс 1в, в
сфер 1 поводження та використання вщход 1в виробництва передбачено зам 1ну свггильниюв зовшшнього
освгглення ламп, що вм щ ую ть ртуть на енергозбер 1гаюч 1, а також програмою передбачена розбудова
об’ектового мониторингу довкшля, а саме впровадження автоматизовано'У системи мониторингу за станом
атмосферного повггря на меж! саштарно-захисноУ зони, удосконалення та розбудова юнуючо'У мереж 1
спостережних свердловин за станом пщземних вод на коксох 1м 1чному виробництв 1.
На 31.12.2017 повнютю виконано 5 заход 1в, в стадн виконання 8 заход 1в, по 2-м заходам термш
початка виконання не настав.
Несвоечасно або не в повному обсяз 1 виконаних зобов’язань немае (згщно дозвшьних документов, та
Д 1 ю ч и х природоохоронних програм).
У 2017 рощ в рамках виконання Програми завершено реконструкцш газоочисно! установки кисневоконверторного цеху та отримано декларацию про готовн1Сть о б ’екта до експлуатаци, який належить до 1-Ш
категори складност 1. Фактичн 1 витрати склали 24,3 млн. грн.
Виконано ТЕО та ПВР в повному обсяз 1 та отримано експертний звгг щодо розгляду проектноУ
документаци за проектом: «ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ». Техшчне переоснащения доменноУ печ1 №2. Установка
пилоподавлення на ливарному дворЬ>. 3 початку року освоено 316 тис. грн.
Виконано розробку проекту по впровадженню автоматизованоУ системи мошторингу за станом
атмосферного повггря на меж 1 санггарно-захисноУ зони в повному обсяз 1 та проведено закушвлю
обладнання по першому етапу. Фактичн! витрати у 2017 роц1 склали 1,6 млн. грн.
Завершено бущвництво системи спостережуваних свердловин для КХП. Витрати у 2017 рощ склали
301 тис. грн.
Виконано в повному обсяз1 проектш роботи (стад!я ТЕО) з бущвництва системи збору та очищения
зливових, талих та поливо-мийних вод з територ 11 металург1йного майданчика. Освоено у 2017 роц1 708
тис. грн.
Станом на 31.12.2017 за рахунок виконання природоохоронних заход 1в в пор 1внянш з 2016 роком:
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повггря зменшилися на 9,6%; використання св 1жоУ техшчноУ
води збшьшилося на 1,29 % за рахунок охолодження основного технолопчного обладнання в Л1ТН1Й пер1од
через тривалу П1двищену температуру навколишнього середовища, а загальний об’ем ст1чних вод, що
скидаються безпосередньо у р. Дншро збшьшився на 5,135 млн. м3 у зв'язку 31 зм 1Иою схеми
водов 1дведення, що призвело до перерозпод 1лу скиду зворотних вод по випусках м1ж Зах 1дним колектором
та Схщним колекторами; утворення вщход 1в скоротилося на 3,6 % за рахунок зниження виробництва
чавуну, стал], прокату та коксу.
На 2018 рж заплановано продовження виконання вже юнуючих Програм та нових заход 1в з охорони
навколишнього природного середовища, а саме:
1. Заходи з охорони пов]тряного басейну:
техшчне переоснащения доменноУ печ1 № 2. Установка пилоподавлення на ливарному д ворЬ (початок
виконання СМР);
-

-

замш а газовщвщно'У арматури коксових печей з м етою забезпечення дотримання норматив 1в гранично
ДОПуСТИМИХ ВИКИД1В;
каштальний ремонт обладнання дшянки арк оочи щ ен ня цеху уловлювання Х1М1ЧНИХ п р о д у к т е для
попередж ення неорган13ованих викид1в;

проведения каштальних ремонпв шчних камер з використанням сучасних технологш 1 матер 1ал 1в для
усунення просос 1в з камер в опалювальш прост 1нки КБ №№1,2,4 (проведения керам 1чноУ наплавки);
проведения каштальних ремонпв шчних камер з використанням сучасних технологш 1 матер 1ал 1в для
усунення просос 1В з камер в опалювальш простшки КБ №5 (перекладка камер коксування);
удосконалення роботи ГОУ УБВК (установки безпиловоУ видач 1 коксу) (розробка проекту);
техшчне переоснащения доменноУ печ 1 №2. Установка пилоподавлення на ливарному дворЬ> (початок
виконання СМР).
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-

здшснення вщомчого контролю на джерелах викиду забруднюючих речовин в атмосферне повпря;

-

здш снення контролю за дотриманням ГДК забрудню ю чих речовин на м еж 1 СЗЗ та у найближчш
ЖИТЛ0В1Й забудовк

2. Заходи з рацюнального використання водних ресурав:
розробка проекту системи вщведення зливових ст 1чних вод з металургшного майданчика (початок
виконання СМР);
ремонт трубопровод 1в та шламопровод 1в 1 рад1альних вщстшниюв для полшшення якост 1 та
виключення потрапляння оборотних вод у навколишне середовище.
обстеження стану 1 проведения профшактичних робгг по очищению рибозахисних споруд.
реконструкщя рибозахисного пристрою БереговоТ насосноУ станцп №2 з винесенням з прибережноТ
зони;
здшснення вщомчого контролю пщземних вод 31 спостережливих свердловин.
3. Охорона земель, поводження з вщходами та небезпечними речовинами:
- замша свггильниюв зовшшнього освгглення з лампами, яю М1стять ртуть на шип енергозбер1гаюч1;
- здшснення мониторингу за станом грунпв.
4. Охорона надр та рацюнальне природокористування:
- озеленения санггарно-захисноТ зони.
5 . 1шш заходи:
- проведения наглядового аудиту системи еколопчного менеджменту (СЕМ).
П рац я та заробгтна плата.
Пщприемство викоиуе зобов’язання щодо пщвищення заробтю У плати вщповщно до д1ючих
Генерально '1 та ГалузевоТ угод, 1 Колективного договору ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ». Так, за 2017 р1к
еередньом1Сячиа зароб1тна плата по пщприемству склала 9 243,14 грн. (+2 099,51 грн. або +29,4% до 2016
року), що на 40,2% вище аналопчного показника по м. Дншро та на 33,2% вище Н1Ж по Дншропетровськш
обл.
Завдяки позитивним фшансовим результатам шдприемства за 2017 р 1к, зпдно д 1ючого Положения,
була проведена виплата винагороди за подсумками роботи за рж (витрати п1дприемства склали 18,0 млн.
грн.).
3 метою виконання норм ГалузевоТ угоди прничо-металурпйного комплексу Украши, Колективного
договору ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ», за званий пер1од тарифш ставки (оклади) пщвищилися в середньому в
1,183 рази: з 01.06.2017 тарифна ставка пращвника промислово'Т д 1яльност 1 1-го розряду з нормальними
умовами пращ була встановлена на р1вш 2 216,21 грн., що вщповщало 125,8% прожиткового мш1муму для
працездатних о а б , встановленого законом з 01.12.2017 р. (1 762 грн.).
В зв!тному пер 10Д1 зароб 1тиа плата пращвникам пщприемства виплачувалася своечасно 1 в повному
обсяз1, в терм 1ни, передбачеи 1 Колективним договором. На сьогодшшнш день заборгованосп по зароб1тн1й
плат 1 перед пращвниками пщприемства дирекщя заводу не мае.
Основними напрямками роботи дирекцп в 2018 рощ е:
• планування та пщ б 1р персоналу;
• проведения профор 1ентацшноУ роботи з випускниками учбових заклад 1в р 1зних р 1вн 1в акрсдитацИ';
• реал 1защя проекту « 1 менн 1 стипенд 11»;
• реал 1зац 1я програм «Адаптац 1я» та «Наставництво»;
• орган1зац1я Кадрових ком 1тет 1в;
• оргашзащя перепщготовки, пщвищення квал 1ф 1кацп та розвитку персоналу;
• оргашзащя навчання з питань охорони пращ;
• реал 1зац 1я програми здобуття профшьио '1 вищоТ осв 1Ти на баз 1 ВН31в роб 1тниками з 50%
компенсащею вартост 1 навчання за рахунок п1дприемства;
• оргашзащя навчання за програмами «Ш кола майстра», «Школа начальника дшьнищ», «Школа
начальника цеху»;
• оргашзащя конкурав професшноТ майстерност 1;
• орган1зац1я Науково-техн 1чно 1 конференци;
• реал1зац1я проекту «НИ днЬ>.
• проведения на пщприемств 1 комплексу заход 1в щодо пщвищення продуктивност 1 пращ,
максим 1заци праце використання персоналу, оптимгзацп б1знес-процес1в;
• впровадження грсйдинговоУ системи оплати прац 1.
• оргашзащя та проведения святкових заход1в для робггниюв пщприемства, Д1тей роб1тник1в
пщприемства, ветерашв;
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•
•
•
•
•

сощальний захист робггниюв пщприемства, ветерашв: виплата матер 1ально'У допомоги;
забезпечення твердим паливом ветерашв;
оздоровления робггниюв пщприемства, Д1тей р о б т ш ю в пщприемства, ветерашв;
реал 1защя програми доставки роб 1тниюв пщприемства на робоч 1 змши та в зворотному напрямку;
забезпечення робггниюв пщприемства гарячим харчуванням;
розвиток програми добровшьного медичного страхування.

Кадрова полггика
Кадрова пол 1тика е складовою частиною вс1еУ управлшсько'У д1яльиост1 1 виробничоТ полйики ПрАТ
«СВРАЗ ДМЗ». Головною умовою усшшного розвитку пщприемства 1 забезпечення ефективноеп
виробництва е наявшсть квал 1фжованого кадрового потенщалу.
3 метою залучення персоналу на пщприемство проводиться профор1ентацшна робота в навчальних
закладах мюта, област1, представництво у ярмарках вакансш (НМетАУ, ДХТУ, Д1К, ДЗ лщей, ДПЗ л щей,
ДКТ1, Каменське ВПУ, ВПТУ№17), д1е стипещцальна програма, спрямована на пщтримку талановитоУ
молод 1, - "1менш стипенд1У". В 2017 рощ оргашзована практика для 454 студент!в НащональноУ
металургшно'У акадсм 11 УкраУни, 143 студенпв Дншропетровського 1ндустр1ального коледжу та 6 студенпв
Дншровського транспортно-економ1чного коледжу. Навчально-виробничу практику пройшли студента
Вищого професшного училища №17 (17 о аб ), Державного професшно-техшчного навчального закладу
«Дншропетровського професшного эал13ничного лщею» (9 о аб ), з них працювати на пщприемств 1
залишились 10 оаб .
Вщдш з планування, пщбору 1 навчання персоналу оргашзовуе проведения кадрових ком 1тет!в в
структурних пщроздшах п 1дприемства, на р 1вн 1 генерального директора з метою розгляду захищеност!
кер1вних позиц 1Й кадровим резервом, наявносп ключових роб1тник1в. Проходить П1дб1р кандидатур з числа
молодих прац1вник1в, як 1 мають високий р1вень профес 1ЙноУ подготовки та наявнють управл 1нських
компетенщй, для включения Ух в списки кадрового резерву кер 1вник 1в ус!х р1вн 1в.
В рамках програми по полшшенню роботи з кадрами 1 пщвищенню Ух квал 1ф 1кащУ на пщириемств1
створена система обов’язкового 1 розвиваючого навчання. Загалом за 2017 р1к 1 521 професшних
роб 1тник 1в пщприемства пройшли п 1дготовку, переподготовку, пщвищення квал 1ф 1кац 11, навчання 1ншим
профес 1ям, в тому числ 1 пройшли навчання з питань охорони пращ - 482 чолов1ка. 3 числа кер 1вник 1в,
професюнал 1в, сиещал 1ст 1в 1 службовц)в пщвищили свою квал1ф1кащю 434 чолов1ка, в тому числ 1 пройшли
навчання з питань охорони пращ - 197 чоловж. Згщно з програмами, спрямованими на адаптащю
пращвниюв, прийнятих на пщприемство - «Адаптащя» та «Наставництво» - в 2017 роц 1 пройшли
пщготовку 35 прац 1вник 1в пщприемства. 421 працевлаштований прийняв участь в заход 1 «Перший
адаптащйний день».
За програмою «Отримання базовоУ вищоУ осв 1ти в ВНЗах з 50% компенсащею вартосп навчання за
рахунок п1дприемства» в 2017 рощ завершили навчання 15 пращвниюв пщприемства. Продовжують
навчання 8 о а б у Нацюнальнш металургшшй академГУ УкраУни 1 двое у Днтропетровському
нащональному ун 1верситет 1 зал 1Эничного транспорту 1м. ак. Лазаряна.
Особлива увага придшяеться програмам в галуз 1 розвиваючого навчання.
3 метою впровадження ун1ф1ковано'У системи ощнювання, вщбору та розвитку кер1вниюв
и 1дприемства реал1зуються проекта «В1д майстра до керуючого директора» 1 «Розробка та впровадження
вимог до кер^вниюв». В 7 структурних пщроздшах (ДЦ, ККЦ, ПЦ-1, ПЦ-2, ДзРЮУ ПЦ-1 та Д3Р1ОУ ДЦ
ЦРЮМУ, ВКЦ) впроваджена процедура ощнювання майстр1в, яка проводиться щоквартально. Критер1ями
оц 1нювания визначеш об'ективн1 показники за напрямками «Виробництво (обсяги, яюсть та економ 1ка)»,
«Охорона пращ 1 промислова безпека», «Полшшення виробничих процессе», «Управл 1ння людьми». За
результатами ощнювання кожному майстру, старшому майстру, начальнику дшьнищ надаеться зворотнш
зв'язок, визначаються розвиваюч! заходи. В 2017 рощ оргашзовано навчання за програмою «Школа
майстра», в якш прийняли участь 67 пращвниюв, та вперше оргашзовано навчання за програмою «Школа
начальника дшьнищ», в яюй прийняли участь 28 пращвниюв пщприемства. 24 кер1вника отримали
зворотнш зв'язок В1д вищих кер 1вниюв, колег та пщлеглих в рамках оц1нки 360°. Згщно отриманих
рекомендащй розроблен 1 шдив1дуальш плани розвитку.
На пщприемств 1 працюе 38 пращвниюв, яким призначений статус «Експерт пщприемства» в
виробничих, ремонтних, технолопчних процесах. 3 метою розвитку 1нженерноУ експертизи, в 2017 рощ
було реализовано навчання в формат 1 Школи головного фах1вця. 12 експерт1в та викладач 1в передавали свш
шженерний досвщ 40 наступникам шляхом проведения навчання в Ш кол 1 ремонтника.
У травш 2017 року на АТ «СВРАЗ О б’еднаний Захщно-сиб1рський металург 1йний комб 1нат»
проводився 2-й корпоративний чемпюнат за стандартами \Уог1с15кШ8, в якому прийняли участь 1 пращвник
ЦО 1РЕУ та 1 експерт з ЦРЮМУ.
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3 метою розвитку 1нженерноТ думки в вересш 2017 року проведений ТРВЗ-практикум, в якому
прийняли участь 25 молодих фах1вщв пщприемства. За допомогою ш струменпв алгоритму рш ення
шженерних проблем були запропоноваш шляхи вирш ення актуальних виробничих питань, з них два
проекти прийнят 1 до впровадження, три - вимагали додаткового техшчного опрацювання.
Протягом 2017 року 85 пращвниюв пщприемства прийняли участь у конкурсах професшноТ
майстерност!, з яких 24 - зайняли призов! мюця. У грудш 2017 року у ВАТ «Свраз Нижньотагшьський
металургшний комбшат» проводився Корпоративний конкурс молодих робггниюв з професш, у якому
прийняв участь 1 пращвник ЦРМУ СЦ.
Сощальна полггика.
Суттевих усп 1Х1в за пщсумками 2017 року було досягнуто в частиш пщвищення якост 1 сощальних
шльг, що надаються пращвникам пщприемства. Так в 2017 р. 389 робггниюв та члешв Тх С1м е й , атакож 141
ветеран заводу скористалися можливютю вщпочити у вщремонтованих корпусах бази вщпочинку
«Сонячна». Разом з цим, робггники пщприемства пройшли санаторно-профшактичне лжування в санаторп
«Новомосковський» (с. Орл 1вщина) - 20 чол., в санаторп «Сонячний» (м. Павлоград) - 9 чол., в санаторп
«Славутич» (м. Верхньодншровськ) - 2 чол., в готел 1-курорт 1 «Рута» (м. Одеса) - 212 чол., в оздоровчому
комплекс! «Сонячна соната» (смт. Кирил 1вка) - 220 чол.; в санаторп «Нафтуся Прикарпаття» (курорт
Трускавець)- 25 чол.; в санаторп «Нива» (м. Бердянськ) - 32 чол.; в санаторп «Хорол» (курорт М иргород)27 чол. 260 дггей пращвниюв пщприемства вщпочивали на берез1 Азовського моря у м. Бердянськ (ДОЦ
«Райський куточок»), Загалом, на оздоровления пращвниюв пщприемства та Тх дггей у 2017 рощ було
витрачено 2, 7 млн.грн.
Подовжено дно угоди добровшьного медичного страхування вщ нещасних випадюв, за умовами яко'Т
пщприемство компенсуе частину страхового внеску. Загальний розм 1р компенсацп у 2017 рощ склав 0,7
млн. грн.
Для потреб медико-саштарноТ частини пщприемства було придбано медичне обладнання на суму
137,4 тис. грн., а також товар 1в медичного призначення на 250,2 тис. грн., завдяки чому був суттево
пщвищений р 1вень надання медичних послуг.
В 2017 рощ пщвищено дотац 1ю на харчування до 9 грн. за 8-ми годинну робочу зм1ну. Загалом у 2017
роц1 пщприемством вид 1лено дотац1ю на гаряче харчування на загальну суму 3, 6 млн. грн.
Також для роб1тник1в пщприемства оргашзоване вщв1дування плавального басейну за 20% вщ
вартост! абонемента (30% вартосп компенсуеться пщприемством, 50% - проф сптковою орган1зац1ею).
Пщприемством було оргашзовано автоперевезення роб 1тниюв п1дприемства на робоч 1 зм1ни та в
зворотному напрямку, до М1сць вщпочинку (туристичноТ бази «Сонячна», с. Орловщина), автоперевезення
творчих 1 спортивних колектив 1в пщприемства для участ 1 в оглядах, спортивних змаганнях, а також
надання автотранспорту у раз 1 смерт 1 роб1тника пщприемств. Загальн! витрати на автоперевезення за 2017
р 1к склали 2,3 млн. грн.
3 метою вирш ення питань виробничого та сощального розвитку колективу на пщприемств1 були
орган1зован1 й проведен! культурно - масов 1 заходи, на яю в 2017 роц 1 було витрачено 6,7 млн. грн.
Вщповщно до Закону Укра'Тни «Про основи со щ ал ьн о го захисту ш валш в в УкраТн1» на пщприемств 1
станом на 31.12.2017 р. працювало 196 чол. (в перерахунку на середньообл 1кову чи сел ьн 1сть за 12 мюящв
2017 р. - 195 чол.). Для ос1б, як1 не мають можливосп на р1вних конкурувати на ринку прац 1, за звпний
пер 10 д на пщприемств 1 були зарезервован 1 робоч1 м1сця, на як 1 було прийнято 42 чол., у т.ч.: жшок, котр 1
мають Д1тей вжом до 14 рок1в - 12 чол.; випускниюв вищих навчальних заклад1в Ш-1У р1вня акредитацЛ - 6
чол., 1-П р 1вня акредитащ'Т - 10 чол.; випускниюв середн ього професшно-техшчного училища - 13 чол.,
воТшв, зв1льнених у запас П1сля проходження в1Йськово'Т служби в армп -1 чол.

Виконання в 2017 рощ заход!в спрямованих на пщвищення техшчного р1вня виробництва 1 економ 1Ю
матер1ально-техн 1 чних ресурс1 в.
Найменування заходу

Ефективнкть розробленого заходу

1. Продовження робгт по спшьному викорнстанню Виключення 13 доменно'Т шихти сирого вапняку.
в шихт 1 доменного цеху агломерату з основшстю
1,6 од мод. разом з агломератом з основшстю 0,5
од. мод.
2. Скорочення внесения чистого марганцю на Скорочення витрат на феросплави.
нашвспокшних марках стал 1 на 0,02%.
3. Впровадження в умовах ПЦ-1 ново'Т технологи Розширення сортаменту виробництва металопрокату,
виробництва швелер 1в УРЕ 300.
освоения нових ринюв збуту ново'Т продукцп.
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4. Впровадження в умовах ПЦ-2 ново'Т технологи Розшпрення сортаменту виробництва металопрокату,
виробництва кутика 75x75, швелер1в ИРЕ 80, 11РЕ освоения нових ринюв збуту новоТ продукцп.
160, ЦРЕ 200.

Шдводячи шдсумок звпу виконавчого органу, слщ шдкреслити, що на шдприемств 1 розпочато
впровадження масштабних, стратепчних змш, як 1 стосуються буквально вс1х напрямюв д 1яльност 1.
Виходячи з терм Ы в реал 1зацп таких програм, не вс 1 з них мають на звггау дату вим1рюваш економ1чш
показники, проте Тх впровадження дозволить, в сукупност 1 з низкою заход 1в, направлених на
впорядкування потоюв сировини 1 готово'Т продукцп, поступово вивести шдприемство на беззбитковий 1
прибутковий р1ВН1.
Виконавчим органом Товариства постшно анал 1зуються 1 розглядаються вар1анти оптимпащУ
виробництва, пщвищення якосп вироблено'Т продукцп та зниженню витрат виробництва.
На шдстав 1 вищевикладеного, ЗА П РО П О Н О В А Н О проголосувати за наступний проект рш ення з
третьего питания порядку денного, а саме:
1. Затвердите звгг Виконавчого органу Товариства про Д1яльшсть за 2017 рж.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2017 рж визнати задовшьною.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.
2 248 084
335 99,939173% голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у
За
ГОЛОС1В
загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
Проти
1 203 570 голос 1в
0,053505% голос1в акщонер1в як 1 зарееструвалися у
загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
Утримались
0 ГОЛОС1В
0% голос1в акцюнер1в яю зарееструвалися у загальних
зборах та е власниками голосуючих акцш.
КШЬЮСТЬ
ГОЛОС1В 164 713 голос1в
0,007322% голос1в акщонер1в яю зарееструвалися у
акц10нер1в, яю не
загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
брали
учасп
у
голосуванш
КШЬЮСТЬ
ГОЛОС1В 0 ГОЛОС1В
0% голос1в акцюнер1в яю зарееструвалися у загальних
акщонер!в
за
зборах та е власниками голосуючих акцш.
бюлетенями,
визнаними
нед!йсними
Р1шення прийнято.
ВИР1ШИЛИ:
1. Затвердити звгг Виконавчого органу Товариства про Д 1 я л ь ш с т ь за 2017 р1к.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2017 р1 к визнати задовшьною.
ПИТАНИЯ № 4
3 питания № 4 попялку денного

«Про звгг РевшйноУ комки Товариства про Д1я л ь н к ть за 2017 рш».
Слухали:
Голову Загальних збор1в Лисицького А.Г., який повщомив, що в звггному перюд 1 Рев 1зшна ком 1С1я
Товариства працювала у склад 1 2 (двох) о а б , а саме:
- Кравченко Юрш Вжторович;
- Сачко Натал 1я Сергпвна.
При проведенш свое'Т роботи Рев131Йна комю1я керувалася Статутом Товариства, Положениям про
Рев131Йну ком 1С1ю Товариства та чинним законодавством УкраТни.
Пюля завершения звпгного перюду Рев 1зшною ком 1С1ею проведена перев1рка господарсько'Т д 1яльност 1
Товариства. В ход 1 перев 1рки анал 1зувалася виробнича Д1яльнють 1 фшансовий стан, перев^реш документа
бухгалтерского облику 1 р 1чний звгг Товариства.
Ведения бухгалтерського облжу 1 зв 1тност 1 здшснюеться вщповщно до ОблжовоТ п ол 1Тики Товариства
на 2017 рж, затверджено'Т наказом вщ 30 грудня 2016 р. № 1392 1 вимогам Закону УкраТни «Про
бухгалтерский облж \ фшансову зв 1тнють в УкраТш».
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Характеристика основних статей балансу ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ»:
Станом на
Станом на
Стаття балансу
31.12.2017, тис.
Примггки
31.12.2016, тис.
грн.
грн.

574 994

574 994

Без змш

15 775 019

10 075 677

157 % до минулого року

С об 1варт 1Сть реал13овано1 продукци
(товар 1в, роб 1т, послуг)

14 846 405

9 850 690

151 % до минулого року

Валовий прибуток (збиток)

928 614

224 987

413 % до минулого року

Прибуток (збиток )до оподаткування

2 315 473

-322 753

у т.ч. + 2 970 000 тис. грн. дарування ПраТ «Суха Балка»

Чистий фшансовий результат
прибуток (збиток)

2 381 687

-322 753

Сукупний ДОХ1Д

2 267 619

-219 078

Основш засоби

1 468 054

1 535 029

Незавершен! кап. швестицп

202 289

112 112

Збшьшення у ПОр1ВНЯНН1 3
попередшм перюдом на 2 704
440 тис. грн.
Збшьшення у ПОр1ВНЯНН1 3
попередшм перюдом на 2 486
697 тис.грн.
Зменшення протягом року на
66 975 тис. грн
Збшьшення протягом року на
90 177 тис. грн.

1н1Ш фшансов11НВеСТИЦП

-

2 927

Довгострокова деб1торська
заборговашсть
Гнил необоротш активи

3 062

2 019

26

57 395

Статутний каштал
Чистий дохщ (виручка) вщ реал 1заци
продукци (товар1в, роб1Т, послуг)

Поточна дебГгорська заборговашсть

1 532 085

2 465 385

у т.ч.
-за продукцию, товары, роботи та
послуги
- з бюджетом

705 061

1 388 363

683 986

1 037 072

-по виданих авансах

137 577

33 776

-шша поточна дебторсъка
заборговашсть

5 461

6174

Довгостроков1 зобов’язання 1
забезпечення
у т.ч.
Довгостроков/ кредиты банте

572 736

3 272 404

-

2 813 909

1ншх довгостроков! зобов ’язання

572 736

458 495

Поточш зобов’язання 1 забезпечення

1 155 107

7 360 560

у т.ч.
Поточна кредиторська заборговашсть
за:
- товары, роботи ; послуги

6 812 125

6 806 464

-розрахунками з бюджетом

94 239

22 144

- розрахунками 31 страхування

15 815

10 213

Зменшення протягом року на
2 927 тис. грн.
Збшьшення протягом року на
1 043 тис. грн.
Зменшення протягом року на
57 369 тис. грн.
Зменшення протягом року на
933 300 тис. грн.
Зменшення протягом року на
683 302 тис. грн.
Зменшення протягом року на
353 086 тис. грн.
Збшьшення протягом року на
103 801 тис. грн.
Зменшення протягом року на
713 тис. грн.
Зменшення протягом року на
2 699 668 тис. грн.
Зменшення протягом року на
2 813 909 тис. грн.
Збшьшення протягом року на
114 241 тис. грн.
Зменшення протягом року на
205 453 тис. грн.

Збшьшення протягом року на
5 661 тис. грн.
Збшьшення протягом року на
72 095 тис. грн.
Збшьшення протягом року на
5 602 тис. грн.
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-розрахунками з оплати пращ

64 278

40 658

- за одержаними авансами

59 242

364 040

109 408

117 041

-

тшг поточм зобов ’язання

Збшьшення протягом року на
23 620 тис. грн.
Зменшення протягом року на
304 798 тис. грн.
Зменшення протягом року на
7 633 тис. грн.

Валюта балансу ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» на 31.12.2017 становить 4 333 282 тис. грн.
Анал 1зуючи фшансово - господарську з в т н с т ь ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» рев^зшна комйля вважае:
р 1чний бухгалтерський звгг за 2017 рж вщповщае даним бухгалтерських та шших документов 1
вщображае дшсний фшансовий стан Товариства;
р 1чний звгг Товариства мютить правильш даш бухгалтерського облжу, а висновки 1 пропозицн
обгрунтоваш;
бухгалтерський об л ж Товариства ведеться вщповщно до вимог чинного законодавства;
Рев)31Йна КОМ1С1Я вважае можливим затвердження фшансово! з в т ю е п за 2017 рж.
Окремо необхщно зазначити наступне.
Станом на 31.12.2016 року вартють чистих актив 1в мала вщ ’емне значения та складала -5 661 909 тис.
грн., що менше розм 1ру статутного катталу Товариства, який складав 574 994 тис. грн., що не вщповщае
вимогам ст. 155 Цившьного кодексу Укра'ши.
Вщ ’емна вартють чистих активов Товариства значною м1рою була обумовлена проведениям низки
обов’язкових облжових коригувань в 2012-2013 роки, пов’язаних з виконанням Товариством вимог
нормативних акт 1в щодо приведения р1чно! фшансово! звггност 1 Товариства до М 1жнародних стандарт!в
фшансово! зв 1тност 1 (МСФЗ). Рев1зшна комю^я Товариства вважае, що така негативна ситуащя в перюд
переходу облжу Товариства з Нацюнальних стандарт 1в бухгалтерського облику до МСФЗ мала об’ективне
пщгрунтя.
За даними бухгалтерсько! з в т ю е п станом на 31.12.2017 варт 1сть чистих актив 1в Товариства склала 3 394 561 тис. грн., що також менше розм 1ру статутного к аттал у Товариства, проте вбачаеться поступовий
вихщ Товариства на беззбитковий р1вень.
3 метою зниження витрат та поступового виведення Товариства на беззбитковий р 1вень,
менеджментом пщприемства реал^зуються в тому числ! наступш заходи:
- щор1чне зб 1льшення виробництва чавуну (товарно! иродукц!!), завдяки крошткш робот! по п 1дбору
оптимальних режим 1в роботи доменних печей та постшнш робот 1 з постачальниками сировини по
покращенню и якост 1;
продовжуеться програма по пщвищенню ефективност1 коксох1М1чного виробництва, до реал1зацп
яко! входять заходи по зниженню вартост 1 вуг 1льно! шихти та пщвищенню об’ем 1в уловлювання
високоприбутково! Х1М1ЧН01 продукци;
- своечасне 1 в повному обсяз 1 ф 1нансування каштальних ремонпв основного та допом1жного
обладнання, що дае змогу стабшьно виробляти об’еми продукци на заплановану р 1вш;
- пост1йна реал 1зац 1я «Програми пщвищення ефективност1», яка спрямована на зниження соб 1вартост 1
продукци на 2-5% або 250 млн. грн. щор1чно, до яко! входять заходи по енергозбереженню, по
зниженню норматив1в використання сировини та матер 1ал 1в, по збшьшенню продуктивност 1
обладнання;
- ф1нансуються 1нвестиц 1йн 1 проекта, направлен! на кардинальне зниження витрат на електроенерпю:
встановлення турбогенератора №8 (дае змогу збшьшити виробництво електроенергп в ТЕЦ) та
Децентрал 1зац 1я системи пов 1тря постачання (зниження споживання покупно! електроенергп);
- вщновлення у 2017 рош буд1вництва В1ддщення неперервно! розливки стал1, що дозволить
збшьшити обсяги виробництва товарного прокату на 10-15% та суттево зменшити и соб 1варт 1сть.
За прогнозами фах 1вц 1в Товариства, здшсиення иерел^чених заход1в дозволить у найближчому
майбутньому досягти запланованих показник 1в прибутково! д1яльност1 Товариства. Вщповщно, варт 1сть
чистих актив!в досягне показника, який буде задовольняти вимогам закону, що дозволить запоб1гти
Л1квщацп Товариства, яка неминуче потягне за собою низку значних негативних як економ 1чних, так 1
сощальних наслщк1в, зокрема звшьнення багатотисячного персоналу пщприемства 1 припинення
вщрахувань до бюджетов р1зних р 1вн 1в.
На пщстав 1 вищевикладеного, ЗА П РО П О Н О В А Н О ироголосувати за наступний проект р 1шення з
четвертого питания порядку денного, а саме:
1. Затвердити зв 1т Рев1зшно! комюп Товариства про Д1яльнють за 2017 рж.
2. Роботу рев131йно! ком]с1! Товариства за 2017 рж визнати задовшьною.
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Г о л о су в ал и :
Голосування з використанням бю летеш в для голосування.
2 248 084

За

ГОЛОС1В

Проти

1 203 570 голос 1в

Утримались

0 ГОЛОС1В

КШЬЮСТЬ

ГОЛОС1В

164 713 голос 1в

акщонер 1в,
як1 не
брали
участ1
у
голосуванш

Кшьюсть

ГОЛОС1В

акц1онер1В
бюлетенями,
визнаними
недшсними

0 ГОЛОС1В

за

335

99,939173% голос1в акцюнер1В як! зарееструвалися у
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
0,053505% голоств акцюнер 1в яы зарееструвалися у
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
0% голос 1в акц10нер 1в як1 зарееструвалися у загальних
зборах та е власниками голосуючих акцш.
0,007322% голос1в акцюнер 1в яю зарееструвалися у
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.

0% голос 1в акц10нер 1в як1 зарееструвалися у загальних
зборах та е власниками голосуючих акщй.

Рш ення прийнято.

ВИРТШИ.ЛИ:
1. Затвердити зв1т Рев 1зшноТ комки Товариства про д1яльнкть за 2017 рж.
2. Роботу рев131ЙноТ комки Товариства за 2017 рж визнати задовшьною.
ПИТАНИЯ № 5
3 питания № 5 порядку денн ог о
«Про затвердження р1чного звггу Товариства за 2017 рж».
Слухали:
Голову Загальних збор 1в Лисицького А.Г., який повщомив, що вщповщно до ст. 33 Закону УкраТни
«Про акцюнерш товариства» затвердження ручного звггу Товариства вщноситься до виключноУ компетенцп
Загальних; збор 1в акцюнер1в.
Враховуючи заслухану шформащю про звгг НаглядовоУ ради Товариства, про зв 1т Виконавчого органу
Товариства та про звгг Рев131Йно'Т комюп Товариства та прийнят! за результатами Ух розгляду р 1шення
(питания №№ 2-4 порядку денного Загальних збор 1в Товариства), ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за
наступний проект решения з п’ятого питания порядку денного, а саме:
1. Затвердити р1чний звгг Товариства за 2017 рпс.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.
За
2 248 084
335 99,939173% голос1в акщонер1в як1 зарееструвалися у
ГОЛОС1В
загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
Проти
723 570 голос1в
0,032166% голос1в акц10нер1в як1 зарееструвалися у
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
Утримались
0 ГОЛОС1в
0% голос1в акцюнер1в як! зарееструвалися у загальних
зборах та е власниками голосуючих акщй.
Кшьюсть
ГОЛОС1В
644 713 голос1в
0,028661% голос1в акщонер1в яю зарееструвалися у
акщонер1в, яю не
загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
брали
участ1
у
голосуванш
Кшьюсть
ГОЛОС1В
0 ГОЛОС1В
0% голос1в акщонер1в як1 зарееструвалися у загальних
акц1онер1в
за
зборах та е власниками голосуючих акщй.
бюлетенями,
визнаними
нед1йсними
Решения прийнято.
ВИРШШ.ПИ
Затвердити р1чний звгг Товариства за 2017 рж.
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ПИТАНИЯ № 6
Ч питания № 6 пор ядку денн ог о
«Про порядок розподшу прибутку (покриття збитк 1 в) Товариства за 2017 рж».
Слухали:
Голову Загальних збор 1в Лисицького А.Г. який повщомив, що за результатами фшансово-господарсько'Т
д 1яльност! Товариства в 2017 рощ Товариство отримало консолщований чистий прибуток у розм1р1 2 381
687 тис. грн. (два мшьярди триста вгамдесят один мшьйон плстсот вгамдесят С1Мтисяч гривень 00 к о п .).
Резервний каштал у 2017 рощ ПрАТ «ЕВРАЗ ДМЗ» не створювався, зважаючи на вщсутшсть нерозподшеного прибутку за наслщками господарськоУ д 1яльност 1 у 2016 рощ. За даними звггу про
фшансовий стан Товариства на 31.12.2016 непокритий збиток складав 6 236 919 тис. грн. (нйсть мшьярд1в
ДВ1СТ1 тридцять нйсть мшьйошв дев’ятсот дев’ятнадцять тисяч гривень 00 коп.).
За рахунок чистого прибутку Товариства у зв1тному перюд 1 покриваються збитки у розм 1р 1 2 381 687
тис. грн. (два мшьярди триста вю 1мдесят один мшьйон плстсот вю мдесят С1М тисяч гривень 00 коп.).
Резервний каштал у 2018 рощ Товариством не створюеться, зважаючи на вщсутшсть нерозподшеного
прибутку за наслщками господарськоУ д 1яльност 1 у 2017 рощ.
На П1дстав1 вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за наступний проект р 1шення з
шостого питания порядку денного, а саме:
1. Затвердити наступний порядок розподшу прибутку за результатами д 1яльност 1 Товариства у 2017
рощ:
- чистий прибуток Товариства у розм 1р 1 2 381 687 тис. грн. (два мшьярди триста вю 1мдесят
один мшьйон ш1Стсот В1с1мдесят С1М тисяч гривень 00 коп.) направите на покриття збитюв
минулих Пер10Д1В.
2. Виплату див1денд1в за 2017 рж не зд^йснювати.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.
За
2 247 990
033 99,934981% голос1в акц1онер1в як1 зарееструвалися у
ГОЛОС1В
загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
Проти
1 297 872 голос1в
0,057697% гол ос 1в акцюнер!в як1 зарееструвалися у
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
Утримались
0 ГОЛОС1В
0% голос]в акщонер1в яю зарееструвалися у загальних
зборах та е власниками голосуючих акщй.
КшыйсТЬ
ГОЛОС1В
164 713 голос1в
0,007322% голос1в акц10нер1в яю зарееструвалися у
акц!онер 1в,
як1 не
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
брали
участ1
голосуванн 1

у

Кшьк1сть
ГОЛОС1В
0 ГОЛОС1В
акщонер1в
за
бюлетенями,
визнаними
нед!йсними
Р 1шення прийнято.

0% голос1в акц1онер1в як1 зарееструвалися у загальних
зборах та е власниками голосуючих акщй.

ВИР1ШИЛИ:
1. Затвердити наступний порядок розподшу прибутку за результатами д 1яльност 1 Товариства у
2017 рощ:
- чистий прибуток Товариства у розм1р1 2 381 687 тис. грн. (два мшьярди триста в1с1мдесят
один мшьйон ннстсот В1с1мдесят С1м тисяч гривень 00 коп.) направити на покриття збитк1в
минулих перюд1в.
2. Виплату дивщенд1 в за 2017 рж не зд 1 Йснювати.
ПИТАНИЯ № 7
3 питания № 7 пор ядку денного
«Про прийняття рппення про припинення повноважень члешв НаглядовоУ ради Товариства».
Слухали:
Голову Загальних збор1в Лисицького А.Г., який повщомив, що Загальними зборами акц1онер1в
Товариства, що вщбулися 19.04.2017 було прийнято р1шення про обрання член1в НаглядовоУ ради
Товариства на строк до дате проведения наступних р 1чних Загальних збор 1в Товариства в наступному
склад!:
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- Рибалко Олександр Анатолшович (представник акцюнера - РА ЬМ К 08Е В.У.);
- Велика Оксана Анатолпвна;
- Кулик Олена Вжтор 1вна.
12.05.2017 Товариство отримало повщомлення акцюнера РАЬМКОЗЕ В.У. про зам 1ну члена
НаглядовоУ ради Товариства - представника акцюнера - РАЬМЯОЗЕ В.У. Рибалко Олександра
Анатолшовича, на нового члена НаглядовоУ ради Товариства - представника акцюнера - РА ТМ К 08Е В.У.
Мар’янчука Олександра Олександровича.
У зв’язку з чим, склад НаглядовоУ ради наступний:
- Мар’янчук Олександр Олександрович (представник акцюнера - РА ЕМ К 08Е В.У.);
- Велика Оксана Анатолпвна;
- Кулик Олена Вктор1вна.
На шдстав! вищевикладеного, ЗА П РО П О Н О В А Н О проголосувати за наступний проект р1шення з
сьомого питания порядку денного, а саме:
Припинити повноваження члешв НаглядовоУ ради Товариства в наступному складк
- Мар’янчук Олександр Олександрович (представник акщонера - РАЬМКОЗЕ В.У.);
- Велика Оксана Анатолпвна;
- Кулик Олена Вктор1вна.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.
2 248 084
923 99,939199% голос1в акцюнер]в як1 зарееструвалися у
За
ГОЛОС1В
загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
1 201 708 голос1в
0,053422% голос1в акцюнер^в як! зарееструвалися у
Проти
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
Утримались
0 ГОЛОС1В
0% голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у загальних
зборах та е власниками голосуючих акщй.
Кшькють
ГОЛОС1В 165 987 голос1в
0,007379% голосов акщонер1в як1 зарееструвалися у
акщонер1в, як1 не
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
брали
участ1
у
голосуванн1
КШЬК1СТЬ
ГОЛОС1В 0 ГОЛОС1В
0% голос1в акцюнер1в якт зарееструвалися у загальних
акц10нер1в
за
зборах та е власниками голосуючих акщй.
бюлетенями,
визнаними
недшсними
Рш ення прийнято.

ВИРШШЛИ:
Припинити повноваження члешв НаглядовоУ ради Товариства в наступному склад!:
- Мар’янчук Олександр Олександрович (представник акцюнера - РАЬМ К08Е В.У.);
- Велика Оксана Анатолпвна;
- Кулик Олена В1ктор1вна.
ПИТАНИЯ № 8
3 питания № 8 порядку денного
«Про прийняття рйпення про припинення повноважень члешв Рев13шно'1 комки Товариства».
Слухали:
Голову Загальних збор1в Лисицького А.Г., який повщомив, що Загальними зборами акщонер1в
Товариства, що вщбулися 19.04.2017 було прийнято р1шення про обрання Рев1зшноУ комюп Товариства на
строк до дати проведения наступних р1чних Загальних збор1в Товариства в наступному с клад к
- Кравченко Юрш Вжторович - Г олова РевЫйноУ комюп;
- Сачко Наталгя Сергпвна - член Рев131ЙноУ ком1си.
На шдстав 1 вищевикладеного, 3АПРОПОНОВАНО проголосувати за наступний проект р 1шення з
восьмого питания порядку денного, а саме:
Припинити повноваження члешв Рев 1зШноУ комюп Товариства в наступному складк
- Кравченко Ю рш Вжторович - Голова Рев 1зшноУ ком1сп;
- Сачко Натал 1я СергП'вна - член Рев131ЙноУ комю!1.
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Г о л о су вал и :
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.

За

2 248 086 197 голос1в

Проти

1 201 708 голос1в

Утримались

0 ГОЛОС1В

164 713 голос1в
Кшьюсть
ГОЛОС1В
акцюнер1в, яю не
брали
участ1
у
1 голосуванш
Кшьюсть
ГОЛОС 1в
0 Г0Л0С1В
акшонер1в
за
бюлетенями,
визнаними
недшсними
Рш ення прийнято.

99,939256% голос1в акщонер1в як1 зарееструвалися у
загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
0,053422% голос1в акцюнер1в яю зарееструвалися у
загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
0% голос1в акц10нер1в як1 зарееструвалися у загальних
зборах та е власниками голосуючих акщй.
0,007322% голос 1в. акшонер1в як1 зарееструвалися у
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.

0% голос1в акц10нер1в як1 зарееструвалися у загальних
зборах та е власниками голосуючих акцш.

ВИРШШЛИ:
Припинити повноваження члетв Рев131ЙноТ комки Товариства в наступному складк
- Кравченко Юрш Вжторовнч - Голова Рев1з1йноТ комки;
- Сачко Натал1я Сергпвна - член Рев1зшноТ комки.
- ПИТАНИЯ № 9
3 питания № 9 по рядку денн ог о
«Про змшу найменування Товариства».
Слухали:
Голову Загальних збор^в Лисицького А.Г., який повщомив, що Наглядовою радою Товариства
запропоновано прийняти рш ення про зм1ну найменування Товариства на - ПРИВАТНЕ АКЦЮ НЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДНШРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГ1ЙНИЙ ЗАВОД».
На П1дстав 1 вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за наступний проект рйпення з
дев’ятого питания порядку денного, а саме:
Змшити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦЮ НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНШ РОВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГШНИЙ ЗАВОД».

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.
За
2 248 084
335 99,939173% голосов акщонер1в як! зарееструвалися у
ГОЛОС1В
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
Проти
0,060827% голос1в акцюнер1в яю зарееструвалися у
1 368 283 голос1в
загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
Утримались
0% голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у загальних
0 ГОЛОС1В
зборах та е власниками голосуючих акщй.
КШЬЮСТЬ
ГОЛОС1В
0 ГОЛОС1В
0% голос1в акщонер1в як1 зарееструвалися у загальних
акщонер1в, як1 не
зборах та е власниками голосуючих акщй.
брали
участ]
у
голосуванш
КШЬЮСТЬ
ГОЛОС1В
0% голос1в акц10нер1в як1 зарееструвалися у загальних
0 ГОЛОС1В
акщонер1в
за
зборах та е власниками голосуючих акщй.
бюлетенями,
визнаними
нед!йсними
Рш ення прийнято.
ИИР1ШИЛИ;
Змжити найменування Товариства на
«ДНШРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГШНИЙ ЗАВОД».

ПРИВАТНЕ

АКЦЮНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО
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ПИТАНИЯ № 10
ч п и т а н и я № 10

порядку

денного

«Про внесения змш до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новш
редакцй»*
Слухали:
Голову Загальних збор1в Лисицького А.Г., який повщомив, що з урахуванням правових нововведень,
передбачених нормами Закону Украши «Про акцюнерш товариства», а також ирийняттям рш ення про
зм!ну найменування Товариства, необхщио внести вщповщш змши до Статуту Товариства, шляхом
викладення та затвердження його в новш редакцй.
На пщстав 1 вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за наступний проект рш ення з
десятого питания порядку денного, а саме:
1. Внести змши до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новш редакцй.
2. Уповноважити Голову 1 Секретаря р1чних загальних збор1в акцюиер 1в пщписати Статут Товариства
в новш редакцй, затвердженш цими р1чними загальиими зборами акцюнер1в Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства, на
шдстав1 виданоТ дов1реносп, забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реестрацш
Статуту Товариства в новш редакцй, затвердженш цими р1чними загальними зборами акцюнер1в
Товариства.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.
2 248 086 197 голос1в 99,939256% голосов акц1онер1в яю зарееструвалися у
За
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
0,053422% голос1в акщонер1в яю зарееструвалися у
Проти
1 201 708 голосов
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
0% голос1В акц10нер1в як1 зарееструвалися у загальних
Утримались
0 ГОЛОС1В
зборах та е власниками голосуючих акщй.
0,007322% голос1в акщонер1в як1 зарееструвалися у
Кшыасть
голос1в 164 713 голос1в
загальних зборах та е власниками голосуючих акцШ.
акщонер1в, як1 не
брали
учасп
у
голосуванн1
0% голос1в акц10нер1в яю зарееструвалися у загальних
К1ЛЬК1СТЬ
ГОЛОС1В
0 ГОЛОС1В
зборах та е власниками голосуючих акщй.
акщонер1в
за
бюлетенями,
визнаними
недШсними
Рш ення прийнято.
ВИР1ШИЛИ:
1. Внести змши до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новш
редакцй.
2. Уповноважити Голову 1 Секретаря рйчних Загальних зборйв акцюнер1в пщписати Статут
Товариства в новш редакцп, затвердженш цими р1чними Загальними зборами акщонерйв
Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства,
на пщстав1 виданоТ довйреносп, забезпечити у встановленому законодавством порядку державну
реестращю Статуту Товариства в новш редакцп, затвердженш цими р1чними Загальними зборами
акц1онер1в Товариства.

ПИТАНИЯ № 11
3 питания № 11 пор ядку денного
«Про внесения змш до Положения про Загальш збори акцюнер1в Товариства, Положения про
Наглядову раду Товариства, Положения про Рев 1зшну комнлю Товариства, Положения про
Виконавчий орган Товариства, Положения про шформацшну полгтику Товариства, Кодексу
корпоративного управлшня Товариства, шляхом викладення та затвердження Ух в иов!Й редакцп».
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С лухали:

Голову Загальних збор 1в Лисицького А.Г., який повщомив, що у зв’язку з прийнятгям р 1шення про
внесения змш до Статуту Товариства шляхом затвердження його новоТ редакцп, а також враховуючи
правов 1 нововведения, передбачен) нормами Закону Укра'ши «Про акцюнерш товариства», необхщно
внести В1ДП0 В1ДН1 змши до Положения про Загальш збори акцюнер 1в Товариства, Положения про
Наглядову раду Товариства, Положения про Рев 1зшну ком ю ш Товариства, Положения про Виконавчий
орган Товариства, Положения про шформацшну политику Товариства та Кодексу корпоративного
управления Товариства.
На шдстав1 вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за наступний проект рш ення з
одииадцятого питания порядку денного, а саме:
1. Внести змши до Положения про Загальш збори акцюнер1в Товариства, шляхом викладення та
затвердж енн я його в новш редакцп.
2. Внести змши до Положения про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження
його в новш редакцп.
3. Внести змши до Положения про Рев1зшну комклю Товариства, шляхом викладення та затвердження
його в новш редакцп.
4. Внести змши до Положения про Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення та затвердження
його в новш редакцп.
5. Внести змши до Положения про шформацшну пол 1тику Товариства, шляхом викладення та
затвердження його в новш редакцп.
6. Внести змши до Кодексу корпоративного управлшня Товариства, шляхом викладення та
затвердження його в новш редакцп.
7. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних збор1в акцюнер 1в шдписати Положения про Загальш
збори акщонер!в, Положения про Наглядову раду, Положения про Рев 1зшну ком ю ш , Положения про
Виконавчий орган, Положения про шформацшну полггику в новш редакцп, затвердженш цими р^чними
Загальними зборами акцюнер 1в Товариства.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.
За
99,939256% голос 1в акщонер1в яю зарееструвалися у
2 248 086 197 голоав
Проти

1 201 708 голос 1в

Утримались

0 ГОЛОС1В

Кшькють
ГОЛОС! в
акцюнер1в, яю не
брали
участ1
у
голосуванш

164 713 голос1в

КШЬКЮТЬ
ГОЛОС1В
акцюнер 1в
за
бюлетенями,
визнаними
недшсними

0 голоав

загальних зборах та е власниками голосуючих акцгй.
0,053422% гол оав акщонер1в ям зарееструвалися у
загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
0% голос]в акщонер 1в ям зарееструвалися у загальних
зборах та е власниками голосуючих акщй.
0,007322% голоав акщонер!в ям зарееструвалися у
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.

0% гол оав акщонер1В ям зарееструвалися у загальних
зборах та е власниками голосуючих акцш.

Рш ення прийнято.

ВИРШШЛИ:
1. Внести змши до Положения про Загальш збори акцюнерЁв Товариства, шляхом викладення
затвердження його в новш редакцп.
2. Внести змши до Положения про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення
затвердження його в новш редакцп.
3. Внести змши до Положения про Рев 1зшну комк 1ю Товариства, шляхом викладення
затвердження його в новш редакцп.
4. Внести зм 1ни до Положения про Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення
затвердження його в н о в е й редакцп.
5. Внести змши до Положения про шформацшну полггику Товариства, шляхом викладення
затвердження його в новш редакцп.
6. Внести зм 1ни до Кодексу корпоративного управлшня Товариства, шляхом викладення
затвердження його в н о в е й редакцп.

та
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7. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних збор1 в акцюнерйв пщписати Положения про
Загальш збори акцюнер1 в, Положения про Наглядову раду, Положения про Рев 1зшну комн^ю,
Положения про Виконавчий орган, Положения про шформацшну полггику в новш редакцп,
з а т в е р д ж е н ш цими р!чними Загальними зборами акцюнер 1 в Товариства.
ПИТАНИЯ № 12
3 питания № 12 порядку денн ог о
«Про прийняття рйиення про обрання члешв НаглядовоУ ради Товариства».
Слухали:
Товариству надшшла пропозищя акщонера Товариства БКАМР18СО ЫМГГЕБ про включения до
списку кандидатов до складу Наглядово! ради Товариства, в якосп представниюв акцюнера БКАМР18СО
Ь1М1ТЕБ, наступних оспб:
- Ярославський Олександр Владиленович;
- Александров Артем Володимирович;
- Чорний Олександр Володимирович;
- Баранников Вггашй Володимирович;
- Ларша Ольга Олександр 1вна.
У зв’язку 13 вищевикладеним, ЗА П РО П О Н О В А Н О :
Обрати Наглядову раду Товариства на строк до дати проведения наступних р 1чних Загальних збор1в
Товариства у склад 1 5 (п’яти) члешв НаглядовоУ ради Товариства, а саме:
- Ярославський Олександр Владиленович (представник акцюнера - БКАМР18СО ЫМГГЕБ);
- Александров Артем Володимирович (представник акцюнера - БКАМР18СО ЫМГГЕБ);
- Чорний Олександр Володимирович(представник акцюнера - БКАМР18СО ЫМГГЕБ);
- Баранников Вггалш Володимирович(представник акцюнера - БКАМР18СО ЫМ1ТЕБ);
- Ларша Ольга Олександр 1вна (представник акцюнера - БКАМР18СО ЫМ1ТЕБ).

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування. Голосування здшснюеться способом
кумулятивного голосування:
П.1.Б. Кандидата
Ярославський Олександр Владиленович (представник
акцюнера - ОКАМР18СО ЫМГГЕБ)
Александров Артем Володимирович (представник
акцюнера - ОКАМР18СО ПМ1ТЕО)
Чорний
Олександр
Володимирович(представник
акщонера - БКАМР18СО ЫМИЕБ)
Баранников
Вггалш
Володимирович(представник
акцюнера - БКАМР18СО ЫМ1ТЕБ)
Ларша Ольга Олександр1вна (представник акщонера БКАМР18СО ЫМ1ТЕБ)
МцЙСШ

Кумулятивних голос1в «За»
2 248 028 142
2 248 028 142
2 254 036 682
2 248 028 142
2 248 028 142

290 275 голос1в

За результатами голосування до органу Товариства обрано:
№ п. п.
ШБ
1
Ярославський Олександр Владиленович (представник акцюнера - БКАМР18СО ЫМ1ТЕО)
2

Александров Артем Володимирович (представник акцюнера - ОКАМР18СО ЫМ1ТЕО)

3

Чорний Олександр Володимирович(представник акщонера - БКАМР18СО ЫМ1ТЕБ)

4

Баранников В1талш Володимирович(представник акщонера - ПКАМР18СО 1ЛМ1ТЕО)

5

Ларша Ольга Олександр1вна (представник акщонера - БКАМР18СО ЫМ1ТЕВ)
Р 1шення прийнято.
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РИРПЦИЛШ
Обрати Наглядову раду Товариства на строк до дати проведения наступних р1чних Загальних
|бор!в Товариства у склад! 5 (п’яти) члешв НаглядовоУ ради Товариства, а саме:
Я р о с л а в с ь к и й Олександр Владиленович (представиик акщонера - БКАМР18СО ЫМ1ТЕБ);
- Александров Артем Володимирович (представник акщ онера - ОКАМР18СО Ь1М1ТЕБ);
- Чорний Олександр Володимирович(представник акщонера - БКАМР18СО ЫМ1ТЕБ);
- Баранников В1талш Володимирович(представник акщонера - БКАМР18СО ЫМ1ТЕБ);
- Ларжа Ольга Олександр1вна (представник акщонера - БКАМР18СО ЫМГГЕБ).
ПИТАНИЯ № 13
3 питания

№

13

порядку денного

«Про затвердження умов цившьно-правових договор]в, що укладатимуться з членами
НаглядовоТ ради Товариства, обрання особи, яка уповноважуеться на тдписання цившьно-правових
цоговор!в з членами НаглядовоЁ ради Товариства.
Слухали:
Голову Загальних збор 1в Лисицького А.Г., який повщомив, що у зв’язку з прийняттям рш ення про
обрання члешв НаглядовоУ ради Товариства та зпдно п. 17 ч. 2 ст. 33 Закону Укра'ши «Про акцюнерш
(товариства» до виключноУ компетенцп Загальних збор 1в вщносяться питания затвердження умов цившьноправових договор 1в з членами НаглядовоУ ради 1 обрання особи, уповноваженоУ пщписати щ договори.
На т д с т а в 1 вищевикладеного, ЗА П РО П О Н О В А Н О проголосувати за наступний проект р 1шення з
тринадцятого питания порядку денного, а саме:
1. Затвердити умови цившьно-правових договор 1в на безоплатн1й основ 1, яю укладатимуться з членами
НаглядовоУ ради Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Бергеману Геннад 1ю Володимировичу на тдписання
цившьно-правових договор! в, як) будуть у кладе Н1 з членами НаглядовоУ ради Товариства.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.
За
2 248 084
335 99,939173% голос1в акщонер1в яю зарееструвалися у
ГОЛОС1В
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
Проти
1 203 570 голос1в
0,053505% голоав акцюнер1в яю зарееструвалися у
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
Утримались
0 ГОЛОС1В
0% голоав акцюнер!в як! зарееструвалися у загальних
зборах та е власниками голосуючих акщй.
Юлыасть
голос 1в 164 713 голос1в
0,007322% голоав акщонер1в як1 зарееструвалися у
акц!Онер1в, як! не
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
брали
участ1
у
голосуванн1
К1лЬК1СТЬ
ГОЛОС1В 0 ГОЛОС1В
0% голоав акцюнер1в яю зарееструвалися у загальних
акцюнер1в
за
зборах та е власниками голосуючих акщй.
бюлетенями,
визнаними
нед!йсними
Рш ення прийнято.
ВИРШШЛИ:
1. Затвердити умови цивьльно-правових договор1в на безоплатнш основ 1, як! укладатимуться з
членами НаглядовоЁ ради Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Бергеману Геннад1Ю Володимировичу на
_пщписання цившьно-правових договор!В, як1 будуть укладен1 з членами НаглядовоЁ ради
Товариства.
ПИТАНИЯ № 14
3 п и т а н и я № 14 пор ядку денного
«Про прийняття р1шення про обрання члешв Рев 13 ШН0 1 комки Товариства».
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С л у х ал и :

Товариству надшшла пропозищя акщонера Товариства БКАМР18СО Ы М Ш Ю про включения до
гписку к а н д и д а т е до складу Рев 1зШноТ ком ки Товариства наступних ос1б:
.
Малиш Яна МиколаТвна;
З о с 1Мов ОлексШ 1ванович;
- Морозова Олена Г еорпУвна.
У зв’язку 13 вищевикладеним, ЗАПРОПОНОВАНО:
Обрати Рев1з1йну комюто Товариства на строк до дати проведения наступних р 1чних Загальних збор1в
Товариства у склад! 3 (трьох) члешв Рев1зшноТ ком ки Товариства, а саме:
- Малиш Яна МиколаТвна;
- ЗОС1МОВ Олексш 1ванович;
- Морозова Олена Георгпвна.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування. Голосування здшснюеться способом
кумулятивного голосування:
ПЛ.Б. Кандидата
Малиш Яна МиколаТвна
ЗОС1МОВ Олексш 1ванович
Морозова Олена Георгнвна

Р

еД1ИСН1

Кумулятивних голос1в «За»
2 248 028 142
2 248 028 142
2 251 633 266

174 165 голос1В

За результатами голосування до органу Товариства обраио
П1Б
№ п. п.
1
2
3

Малиш Яна МиколаТвна
Зос1мов Олекстй 1ванович
Морозова Олена Георпшна
Рш ення прийнято.

ВИРШШЛИ:
Обрати Рев131Йну комкйо Товариства на строк до дати проведения наступних р!чних Загальних
збор!в Товариства у склад! 3 (трьох) члешв Рев!зшно1 комки Товариства, а саме:
- Малиш Яна МиколаТвна;
- Зос1мов Олексш 1ванович;
- Морозова Олена Георгнвна.
ПИТАНИЯ № 15
3 пи т а н и я № 15 п о р я д к у д е н н о г о

«Про затвердження умов цившьно-правових договор1в, що укладатимуться з членами Рев1зшно'1
комки Товариства, обрання особи, яка уповноважуеться на пщписання цившьно-правових договор1в
з членами Рев 1зшноТ ком!си Товариства.
Слухали:
Голову Загальних збор 1в Лисицького А.Г., який повщомив, що у зв’язку з прийняттям рш ення про
обрання члешв РевЫйноУ ком 1сп Товариства, необх 1дно затвердити умови цившьно-правових договор1в з
членами Рев 1зшноТ ком!сп та обрати особу, уповноважену на пщписання цившьно-правових договор 1В.
На П[дстав1 вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за наступний проект рш ення з
| п ятнадцятого питания порядку денного, а саме:
1 . Затвердити умови цившьно-правових договоров на безоплатнш основ 1, яю укладатимуться з членами
Рев131йно'1 ком 1С11 Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Бергеману Геннадш Володимировичу пщписати
Цив1льно-правов 1 договори з членами Рев 1зшноТ ком 1сп Товариства.
Голосували:
------Голосування з використанням бюлетешв для голосування.
За
-----------------------------------------99,939173% голос!в акщонер!В яю зарееструвалися у
2 248 084
335
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ГОЛОС1В

загал ь н и х з б о р а х та е в л асн и к ам и г о л о с у ю ч и х ак щ й .

1 2 0 3 5 7 0 г о л о с 1в

Проти

0 ,0 5 3 5 0 5 %

г о л о с 1в

акщ онер1в

як 1

за р ее ст р у в а л и с я

у

загал ь н и х з б о р а х т а е вл асн и к ам и г о л о с у ю ч и х ак ц ш .

Утримались

0 ГОЛОС1В

0%

г о л о с 1в

а к щ о н е р 1в

яи

за р ее ст р у в а л и с я

у

за г а л ь н и х

зб о р а х та е в л асн и к ам и г о л о с у ю ч и х акцш .
КШЬЮСТЬ

ГОЛОС1В

164 7 1 3

голос1в

як\ не
у ч а ст 1
у

0 ,0 0 7 3 2 2 %

г о л о с 1в

а к щ о н е р 1в

як 1

за р е е с т р у в а л и с я

у

загал ь н и х з б о р а х та е в л асн и к ам и г о л о с у ю ч и х акщ й.

акцюнер1В,

бр ал и
голосуванн1
К1ЛЬК1СТЬ
акщ онер1в

гол осш

0 ГОЛОС1В

за

0%

г о л о с 1в

а к ц ю н е р 1в як 1 за р ее ст р у в а л и с я

у

за га л ь н и х

зб о р а х т а е в л асн и к ам и г о л о с у ю ч и х акщ й.

б ю л ет ен я м и ,
ви зн ан и м и
н е д 1й сн и м и

Рш ення прийнято.

ВИР1ШИЛИ:
1. Затвердити умови цившьно-правових договор!в на безоплатнш основу яш укладатимуться з
членами Рев131Йно'| комки Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Бергеману Геннад1 ю Володимировичу
пщписати цив!льно-правов1 договори з членами Рев131Йно'| комки Товариства.
ПИТАНИЯ № 16
3 п и т а н и я № 16 п о р я д к у д е н н о г о
«Про схвалення значних правочишв».
Слухали:
Голову Загальних збор 1в Лисицького А.Г., який повщомив , що вщповщно до п. 2 ст. 70 Закону
Укра'ши «Про акцюнерш товариства», р 1шення про укладення значних правочишв, якщо ринкова вартють
послуг або майна, яка е предметом таких правочишв, перевищуе 25% балансово '1 вартост! актив 1в
Товариства, визначено '1 за даними останньоТ р 1чно 1 фшансовоТ зв 1тност 1 акцюнерного товариства,
1приймаеться Загальними зборами акцюнер1в.
Кр 1м того, Голова Загальних збор1в Лисицький А.Г. повщомив, що у вщповщносп до статп 6 8 Закону
УкраТни «Про акцюнерш товариства», кожний акцюнер - власник простих акщй товариства мае право
вимагати здшснення обов'язкового викупу акщонерним товариством належних йому простих акщй, якщо
В1н зарееструвався для участ 1 у Загальних зборах та голосував «проти» прийняття Загальними зборами
1р 1шепня про надання згоди на вчинення товариством значних правочишв.
Строк викупу акцш у акцюнер 1в як 1 голосували «проти» прийняття рш ення про схвалення значних
правочишв з 24.04.2018 по 23.05.2018 включно.
Викуп акцш здшснюеться на пщстав! договору куш вл 1-продажу акщй за щною 0,25 грн. (нуль гривень
125 коп.), яка дор1внюе ринковш вартост 1 акцш Товариства, що визначена суб’ектом ощночноТ д 1яльност 1 товариством з обмеженою вщповщальнютю «СЕРВ1С ЕКСПЕРТ М» (сертифжат суб’екта ощночноТ
ц1яльност 1 №585/16 вщ 02.08.2016). Рецензент оцшювача щодо проведено '1 ощнки ринково ’1 вартост1 акщй
IТовариства - товариство з обмеженою вщповщальнютю «С - ТИМАТИКА» (сертифжат суб’екта ощночно 1
Д1яльност 1 № 118/17 вщ 21.02.2017), в особ 1 ощнювача Скачко 1горя Петровича (сертиф 1кат № 1613 вщ
(01.04.2000).
Право вимагати зд 1Йснення обов'язкового викупу Товариством належних акцюнеру голосуючих акщй,
виникае у раз1 голосування акщонером «проти» з цього питания порядку денного Загальних збор 1в.
У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за наступш проекта р1шень з шютнадцятого
питания порядку денного, а саме:
IПроект рщення № 1 •

Схвалити (затвердити) укладеш Товариством та пролонгован1 на 2018 р к
саме:

-

наступи! значн 1 правочини, а

№ 530/2016 вщ 01.04.2016 з Компашек» «ЕА 8 Т М ЕТАЬ 8 АО» на продаж металопродукцп на загальну
суму (ор 1ентовна ринкова варт 1сть правочину (товару)) екв 1валентну 25 000 000 тис. грн.;
о ДГТК 40000002 вщ 25.12.2011 з ТОВ «Торгова компашя «Свраз Холдинг» на продаж
металопродукцп на загальну суму (ор 1ентовна ринкова вартють правочину (товару)) екв 1валентну 6 000
000 тис. грн.;
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-

№ 379/2016 вщ 15.02.2016 з ТОВ «АВ метал груп» на продаж металопродукци на загальну суму
(ор 1ентовна ринкова вартють правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн.

Проект ргшення № 2:
Схвалити (затвердити) у кл ад ет Товариством, в тому числ 1 пролонговаш на 2018 рж, наступш значш
правочини, а саме:
I- Контракт № 530/2016 вщ 01.04.2016 з Компашею «ЕА 8 Т МЕТАЬ 8 АО» на продаж металопродукци на
загальну суму (ор1ентовна ринкова вартють правочину (товару)) екв 1валентну 25 000 000 тис. грн.;
I- Догов 1р кушвлкпродажу № ДГТК 40000002 вщ 25.12.2011 з ТОВ «Торгова компашя «Свраз Холдинг»
на продаж металопродукци на загальну суму (ор 1ентовна ринкова вартють правочину (товару))
екв 1валентну 6 000 000 тис. грн.;
|Догов 1р № 379/2016 вщ 15.02.2016 з ТОВ «АВ метал груп» на продаж металопродукци на загальну
суму (ор 1ентовна ринкова вартють правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн;
IЕкспортний контракт № ОМР/БиГегсо 05042018 вщ 05.04.2018 з Ои&гсо 8 А на постачання
металопродукци, у тому числ 1, заготовки, чавуну в чушках, сортового прокату та круглоТ балки, на
загальну суму (ор1ентовна ринкова вартють правочину (товару)) екв1валентну 25 000 000 тис. грн.
Голосували за проект рипення № 1:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.
27 349 голос1в
0,001216% голоав акцюнер1в яю зарееструвалися у
За
загальних зборах та е власниками голосуючих акцш.
1 524 603 голос1в
Проти
0,067776% голоав акщонер^в яю зарееструвалися у
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
Утримались
0 ГОЛОС1В
0% голоав акцюнер1в яю зарееструвалися у загальних
зборах та е власниками голосуючих акцш.
Кшьюсть
ГОЛОС1В 2
247 900 666 99,931008% голоав акцюнер1в яю зарееструвалися у
акцюнер1в, як1 не голоав
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
брали
участ1
у
голосуванш
КШЬКЮТЬ
ГОЛОС1В 0 голоав
0% голоав акцюнер1в яю зарееструвалися у загальних
акц1онер1в
за
зборах та е власниками голосуючих акцш.
бюлетенями,
визнаними
недшсними
Рш ення не прийняте.

Голосували за проект р1шення № 2:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.
За
2 247 900
666 99,931008% голоав акщонер!в яю зарееструвалися у
голоав
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
Проти
1 398 401 голоав
0,062166% голоав акцюнер1в яю зарееструвалися у
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
Утримались
0 голоав
0% голоав акщонер1в яю зарееструвалися у загальних
зборах та е власниками голосуючих акцш.
Кшькють
голоав 153 551 голоав
0,006826% голоав акщонер1в яю зарееструвалися у
акцюнер1в, яю не
загальних зборах та е власниками голосуючих акщй.
брали
участ1
у
голосуванш
Кшьысть
голоав 0 голоав
0% голоав акцюнер1в яю зарееструвалися у загальних
акцюнер1в
за
зборах та е власниками голосуючих акцш.
бюлетенями,
визнаними
нед1йсними
Решения прийнято.

ВИРППИ.ЛИ:
Схвалити (затвердити) укладеш Товариством, в тому числ! пролонговаш на 2018 рис, наступи!
значш правочини, а саме:
' Контракт № 530/2016 вщ 01.04.2016 з Компашею «ЕА8Т МЕТАЬ8 АС» на продаж
металопродукци на загальну суму (оркнтовна ринкова варткть правочину (товару))
екв!валентиу 25 000 000 тис. грн.;
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т
Д 0 Г0 В1Р куп1БЛ1-продажу № ДГТК 40000002 в1д 25.12.2011 з ТОВ «Торгова компашя «Свраз
Холдинг» на продаж металопродукцп на загальну суму (ор1ентовна ринкова варткть правочину
(товару)) екв1 валентну 6 000 ОООтис. грн.;
Догов 1 р № 379/2016 вщ 15.02.2016 з ТОВ «АВ метал труп» на продаж металопродукцп на загальну
суму ( о р 1е н т о в н а ринкова варткть правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн;
Експортний контракт № ВМР/ОиГегсо 05042018 вщ 05.04.2018 з Би1егсо 8А на постачання
металопродукцп, у тому числё, заготовки, чавуну в чушках, сортового прокату та круглоТ балки,
на загальну суму (ор^ентовна ринкова варткть правочину (товару)) екв1валентну 25 000 000 тис.
грн.
Вс 1 питания порядку денного розптянуп, р 1шення прийнятк
Р 1ЧН1 Загальш збори акцюнер 1в Товариства оголошуються закритими.
!акриття р 1чних Загальних збор!в акцюнер!в Товариства вщбулося 23 кв1тня 2018 року об 10 год. 50 хв.

'олова р1чних Загальних збор 1в акцюнер1в
ЙРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
(СВРАЗ ДНШРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГШНИЙ ЗАВОД»

А.Г. Лисицький

Секретар р1чних Загальних збор1 в акцюнер1 в
ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СВРАЗ ДНШРОВСЬКИЙ МЕТ АЛУРГШНИЙ ЗАВОД»

С.О. Корсун

Мюто Дншро, УкраТна.
Двадцять трете кв1тня дв! тисяч] вгамнадцятого року.
Я , Райська Т.М., приватний нотар1ус Дншровського мюького нотар1ального округу, засвщчую
справжшсть п 1дпис 1в Лисицького Артема Геннадшовича та Корсун Свгглани Олександр1вни, яю
зроблено у моТй присутносп.
Особу Лисицького Артема Геннадшовича та Корсун Свгглани Олександр1вни, як 1 шдписали
документ встановлено, Тх д 1ездатшсть перев 1рено.
Зареестровано в реестр 1 з а №№
' Г
' 7 - •'
Стягнуто плату вщповщно до вимог ст. 31 Закону Укра’ш и „Про нотар!ат” .
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