
nPOTOKOn Ne 24
PITIHl4X 3ATAfl bHI4X 3EOPIB AKqIOHEPIB

nPUBATHOTO AKqtOH EPHOTO TOBAP14CTBA
(MAPIYNOTbCbKI414 METANYP|IUHI4r KOM6IHAT IMEHI IJIIIIqA>

(HaAani - ToBapucrBo a6o (nPAT (MMK lM. ltlfllL{A>)

M. Mapiynoflb 24 tpaeun 201 8 poxy

Micqe npoBeAeHHe pivnnx 3aransnux 87504, fioneqbKa o6fl., nricro Mapiynonu,
:6opie arqioxepie Toeapncraa: Byn qr neaqeHxa, 6y4r,rnox 1,

Agvinicrparneuo-AinoBni qeHrp, KoHqeprHa
3atl a

Aara ra qac npoBeAeHHn pivxnx 3aranuxnx 24 tpaann 2018 poxy o 12:00 ro4nni
36opiB:

Aara cxnaAeurn nepenixy aKqioHepiB, eKi 18 rpaaun 2018 pory craHoM Ha 24:00 roguuy
Marorb npaBo Ha yqacrb y piqHnx
3aranurrx 360pax aKqioHepiB:

3aransna rinsricru oci6, BrnpqeHnx Ao 2 (gei) oco6u
neperiKy aKqioHepiB, cxi irarcrs npaBo Ha
yqacrb y pit{Hxx 3aranuxnx 36opax
aKqioHepiB Toeapncrsa:

3aransxa rinuxicrs ronocypql,rx arqifi 12 371 260 750 (peauagqnru ruinunp4ia rpncra
craHoM Ha Aary cKraAaHHe nepenixy ciM4ecrr o4nn r'rinufioH 4aicri uicr4ecnr rncnv
aKqioHepiB, sxi uarcrs npaBo Ha yqacrb y ciMcor n'rrAeccr) ujryK npocr!4x iruennnx axqirir,
pivnnx 3aranurux s6opax: rxi e ronocyovrun

3aransxa rinsricrs ronocie aKqioHepiB - 12 287 452 297 (AeaFtaAqnru rr,rinsnp4ie 4eicri
BnacHxKiB roflocyrcqlx aKqii ToBapxcrea, aiciru4ecnr ciN4 [/|inurioHie qorhpr4cra n'rrAecrr
nxi sapeecrpyBan[cc Arf, yqacri y pivrrx 4ei rncnvi 4eicri 4ea'axocro ciM) [uryK npocrr4x
3aranunrx 36opax aKqioHepie Toeapucrea: iuestnx axqift, nri e ronocyorlr4Mr4

Keopyu pivxux 3aransxvrx
aKqioHepiB Toeapucrea:

Fonoea 3aransuux s6opie

Gerperap 3aransnux :6opie
GK'|aA niqnnunoi rouicii:

. Fonoea ni.rnnbHoi KoMicii

. 9nexu riqxnbHoi KoMicii

s6opie 99,322555 %

llopn4ox ronocyBaHHt Ha piqHlrx 3ararbHl,tx
36opax: SonereHcutr4

Peecrpaqio arqionepia ra ix npeAcraBnnxia, nxi npu6ynn 4nr yvacri e piuHrx 3aranunrx
36opax aKqioHepiB nPilBATHOfO AKIIOHEPHOTO TOBAPT/ICTBA (MAPlynOIbCbKl4t/
METAJlyPflr4HLll4 KOMSIHAT IMEHI InfllLlA), npoBoAuna Peecrpaqifina KoMiciq, o6paHa Ha
3aciAaHHi HarflrAoBoi pagr TIPAT (MMK lM. lJIIllt{A) (nporoKon Ne 326 BiA 07.05.2018 p.), y
HacrynHoMy cKflaAi:
o Ctoroea Onercaxgpa e areFrileFra - ronoBa peecrpaqiftHoi KoMicii,
. CeuqeHxo Onexa OnexciieHa - qneH peecrpaqifinoi rouicii,
. Ulauxin AMnrpo Bono4nvrpoerv - qneH pescrpaqiiHoi KoMicii.

l-onoaa pivnux 3aranuHnx 36opiB aKqioHepia Bep6iqsxa H.E. npueirana npncyrnix xa
36opax ra HaAana cnoBo l-onoai PeecrpaqiiHoi KoMicii Croroeifi O.e. Anq oroflouleHHr ni4cyrraxia
peecrpaqil y.racH[KiB pivnnx 3aranunux 36opiB nPAT (MMK lM. lfllllt-lA).

fonoea PeecrpaqiinoT rouicil Croroea Onexcangpa eereFtiTeFla Aonoeina npo po6ory
Peecrpaqiixol xorraiciT, ocxoeFrnMn 3aB,qaHHrM14 nxoi 6ynu:
. peecrpaqin yqacHIKiB 3aranuHnx 36opiB ToBaphcrBa, BnAaqa 6nnerexie 4nn ronocyBaHHfi;

I

Bep6iqura Haranis Egyap4iana

lllenenu FHa AHaroniIBHa

Croroaa Onexcaugpa eBreHilBHa
CeM.reHro Onexa OnerciiaHa
lJJaLuriu Imurpo Bonogruupoauv



2 

 

 визначення правомочності і наявності кворуму Загальних Зборів. 
З питання правомочності Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Голова 

Реєстраційної комісії Стогова О.Є. зачитала інформацію з Протоколу Реєстраційної  
комісії № 2 (Додаток № 2): 

На дату проведення річних Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства 
складає 3 092 815 187,50 гривень (три мільярди дев’яносто два мільйони вісімсот 
п’ятнадцять тисяч сто вісімдесят сім гривень 50 копійок) та поділений на  
12 371 260 750 (дванадцять мільярдів триста сімдесят один мільйон двісті шістдесят тисяч 
сімсот п’ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль 
гривень 25 копійок) кожна. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 12 371 260 750 (дванадцять мільярдів триста 
сімдесят один мільйон двісті шістдесят тисяч сімсот п’ятдесят) штук простих іменних акцій.  

Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними (мають кворум) за умови 
реєстрації для участі у них акціонерів та/або їх уповноважених представників, які сукупно є 
власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. 

Для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» зареєстровано 1 (одного) 
акціонера (його представника), що володіє у сукупності 12 287 452 297 (дванадцять 
мільярдів двісті вісімдесят сім мільйонів чотириста п’ятдесят дві тисячі двісті дев’яносто сім) 
штук простих іменних акцій, з яких усі 12 287 452 297 (дванадцять мільярдів двісті вісімдесят 
сім мільйонів чотириста п’ятдесят дві тисячі двісті дев’яносто сім) штук простих іменних акцій 
є голосуючими. Кворум складає 99,322555% від загальної кількості акцій, що мають право 
голосу. 

Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 8 шт. 
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, 

додається. 
Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 15.11. Статуту 

Товариства та Протоколу Реєстраційної комісії № 2 (Додаток № 2) Загальні збори акціонерів 
ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»  мають кворум та визнаються правомочними. 

У відповідності до Статуту Товариства Протоколом засідання Наглядової ради 
Товариства № 326 від 07.05.2018 року Головою Загальних зборів акціонерів Товариства обрано 
Вербіцьку Наталію Едуардівну; Секретарем даних Загальних зборів – Шепель Яну Анатоліївну. 

Загальні збори акціонерів ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» оголошено відкритими. 
Голова Загальних зборів Вербіцька Н.Е. повідомила, що інформація про проведення 

річних Загальних зборів та питання, які внесені Наглядовою радою Товариства до проекту 
порядку денного зборів, були доведені до відома кожного акціонера не менше ніж за 30 днів до 
дати Загальних зборів шляхом персональних повідомлень, публікації в газеті «Відомості 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та розміщення в загальнодоступній 
інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: http://stockmarket.gov.ua  
та на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: 
https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ua/about/info 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 

рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 

рік. 
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік. 
6. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 

році. 
7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є 

заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

 

http://stockmarket.gov.ua/
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  З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії Загальних 
зборів акціонерів Товариства». 

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Вербіцьку Наталію 
Едуардівну,  яка запропонувала для організації роботи річних Загальних зборів, а саме, для 
забезпечення проведення голосування на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку 
голосування, обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:  

 Стогова Олександра Євгеніївна – голова лічильної комісії, 

 Семченко Олена Олексіївна – член лічильної комісії, 

 Шашкін Дмитро Володимирович – член лічильної комісії. 
 

На голосування поставлений наступний проект рішення:  
«1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:  

1) Стогова Олександра Євгеніївна – голова лічильної комісії, 
2) Семченко Олена Олексіївна – член лічильної комісії, 
3) Шашкін Дмитро Володимирович – член лічильної комісії.». 

 
Питань до доповідача не поступило. 
Голова зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок 

голосування. 
 
 Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування. 

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 1 для 
голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 
шт. 

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 
 

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до 
загальної кількості голосів 

учасників зборів, % 

ЗА 12 287 452 297 100,00 

ПРОТИ 0 0,00 

УТРИМАВСЯ 0 0,00 

   

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до 
загальної кількості голосів 

учасників зборів, % 

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00 

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00 

 
Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 

Загальних зборах ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято 
рішення: 

 
«1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:  

1) Стогова Олександра Євгеніївна – голова лічильної комісії, 
2) Семченко Олена Олексіївна – член лічильної комісії, 
3) Шашкін Дмитро Володимирович – член лічильної комісії.». 
 
Результати голосування відображені у Протоколі № 3 Реєстраційної комісії  (Додаток № 3). 
  
 З другого питання порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства». 

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Вербіцьку Н.Е., яка запропонувала для 
організації роботи річних Загальних зборів затвердити порядок проведення Загальних зборів, 
їх регламент, черговість розгляду питань порядку денного Загальних зборів. 
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На голосування поставлений наступний проект рішення:  
«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку: 
1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів 

Товариства. 
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

Товариства за 2017 рік. 
4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства 

за 2017 рік. 
5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 

рік. 
6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності 

Товариства у 2017 році. 
7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 
8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо 

яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами 
акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості. 

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства: 
- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин; 
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин. 
Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до 

Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке 
розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.». 
 

Питань до доповідача не поступило. 
Голова зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок 

голосування. 
 
 Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування. 

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 2 для 
голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 
шт. 

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 
 

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до 
загальної кількості голосів 

учасників зборів, % 

ЗА 12 287 452 297 100,00 

ПРОТИ 0 0,00 

УТРИМАВСЯ 0 0,00 

   

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до 
загальної кількості голосів 

учасників зборів, % 

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00 

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00 

 
Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 

Загальних зборах ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято 
рішення: 

 
   «2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку: 

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 
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2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів 
акціонерів Товариства. 
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 
Товариства за 2017 рік. 
4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік. 
5)   Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 
рік. 
6) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства 
у 2017 році. 
7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 
8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі 
щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами 
акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості. 
2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів 

Товариства: 
- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин; 
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин. 

 Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до 
Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке 
розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.». 

 
Результати голосування відображені у Протоколі № 1 Лічильної комісії (Додаток № 4). 
 
 З третього питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік». 

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Вербіцьку Н.Е., яка ознайомила акціонерів з 
текстом доповіді Генерального директора ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Шевченка Тараса 
Григоровича про  результати виробничо-господарської діяльності Товариства у 2017 році, 
досягнення яких безпосередньо залежало від зовнішньо-економічних і соціально-політичних 
умов. Протягом звітного року на підприємстві була продовжена системна робота щодо 
впровадження заходів, які спрямовані на підвищення якості продукції, що випускається. 
Одним із пріоритетних напрямків діяльності підприємства є підвищення енергоефективності 
та зниження енергоємності продукції за рахунок впровадження заходів, які спрямовані на 
зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів. Для забезпечення стабільності 
виробничого процесу та для підвищення конкурентоспроможності продукції, у 2017 році була 
реалізована програма модернізації та оновлення виробничих потужностей Товариства. У 
звітному періоді в рамках реалізації інвестиційної програми було засвоєно понад 2,003 млрд. 
грн. Обсяг реалізації товарної продукції в 2017 році в порівнянні з 2016 роком збільшився на 
20,104 млрд. грн. У 2017 році до бюджетів різних рівнів Товариство сплатило податків і 
зборів на суму 1,424 млрд. грн. Всі виплати здійснені своєчасно, в повному обсязі і 
відповідають принципам прозорого та відповідального ведення бізнесу. Надійшла пропозиція 
затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік. (Текст доповіді – Додаток № 11). 

 
На голосування поставлений наступний проект рішення:  
«3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.». 

 
Питань до доповідача не поступило. 
Голова зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок 

голосування. 
 
 Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування. 

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 3 для 
голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 
шт. 
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Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 
 

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до 
загальної кількості голосів 

учасників зборів, % 

ЗА 12 287 452 297 100,00 

ПРОТИ 0 0,00 

УТРИМАВСЯ 0 0,00 

   

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до 
загальної кількості голосів 

учасників зборів, % 

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00 

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00 

 
Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 

Загальних зборах ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято 
рішення: 

 
   «3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.». 

 
Результати голосування відображені у Протоколі № 2 Лічильної комісії (Додаток № 5). 
 
 З четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової  ради Товариства за 2017 рік». 

СЛУХАЛИ: Виконуючу обов’язки Начальника юридичного управління ПРАТ «ММК ІМ. 
ІЛЛІЧА» Чомаєву Ірину Анатоліївну, яка за дорученням Наглядової ради Товариства, 
ознайомила акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства та доповіла про роботу Наглядової 

ради, розповіла про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства 
у 2017 році. Було запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. (Текст 
доповіді – Додаток № 12). 
 

На голосування поставлений наступний проект рішення:  
«4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.». 

 
Питань до доповідача не поступило. 
Голова зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок 

голосування. 
 
 Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування. 

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 4 для 
голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 
шт. 

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до 
загальної кількості голосів 

учасників зборів, % 

ЗА 12 287 452 297 100,00 

ПРОТИ 0 0,00 

УТРИМАВСЯ 0 0,00 

   

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до 
загальної кількості голосів 

учасників зборів, % 

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00 

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00 



7 

 

 
Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 

Загальних зборах ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято 
рішення: 

 
   «4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.». 

 
Результати голосування відображені у Протоколі № 3 Лічильної комісії (Додаток № 6). 
 
 З п’ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту (річної 
фінансової звітності) Товариства за 2017 рік». 

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Вербіцьку Н.Е., яка ознайомила акціонерів з 
текстом доповіді Директора фінансового ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Кореніцина Сергія 
Володимировича та відзначила, що фінансова звітність Товариства складена на підставі 
достовірних облікових даних та об’єктивно відображає фактичний фінансовий стан 
Товариства за звітний період. Голова Загальних зборів Вербіцька Н.Е. запропонувала 
затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік. 
 

На голосування поставлений наступний проект рішення:  
«5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт 

про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 
рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної 
фінансової звітності за 2017 рік.». 
 

Питань до доповідача не поступило. 
Голова зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок 

голосування. 
 
 Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування. 

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 5 для 
голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 
шт. 

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 
 

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до 
загальної кількості голосів 

учасників зборів, % 

ЗА 12 287 452 297 100,00 

ПРОТИ 0 0,00 

УТРИМАВСЯ 0 0,00 

   

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до 
загальної кількості голосів 

учасників зборів, % 

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00 

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00 

 
Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 

Загальних зборах ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято 
рішення: 

 
   «5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт 
про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 
2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до 
річної фінансової звітності за 2017 рік.». 
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Результати голосування відображені у Протоколі № 4 Лічильної комісії (Додаток № 7). 
 
 З шостого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків 
за результатами діяльності Товариства у 2017 році». 

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Вербіцьку Н.Е., яка ознайомила акціонерів з 
текстом доповіді Директора фінансового ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Кореніцина С.В. та 
повідомила, що за результатами звичайної діяльності Товариства у 2017 році, що включає в 
себе виробництво та реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг), а також іншу операційну та 
фінансову діяльності, ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» отримало негативний фінансовий результат у 
розмірі – 828,056 млн. грн. Було запропоновано використати прибутки майбутніх періодів для 
покриття збитків Товариства за 2017 рік. 
 

На голосування поставлений наступний проект рішення:  
«6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у 

розмірі 828 056 324,20 грн. (вісімсот двадцять вісім мільйонів п’ятдесят шість тисяч 
триста двадцять чотири гривні 20 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства 
майбутніх періодів.». 
 

Питань до доповідача не поступило. 
Голова зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок 

голосування. 
 
 Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування. 

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 6 для 
голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 
шт. 

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 
 

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до 
загальної кількості голосів 

учасників зборів, % 

ЗА 12 287 452 297 100,00 

ПРОТИ 0 0,00 

УТРИМАВСЯ 0 0,00 

   

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до 
загальної кількості голосів 

учасників зборів, % 

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00 

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00 

 
Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 

Загальних зборах ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято 
рішення: 

 
   «6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у 
розмірі 828 056 324,20 грн. (вісімсот двадцять вісім мільйонів п’ятдесят шість тисяч 
триста двадцять чотири гривні 20 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства 
майбутніх періодів.». 

 
Результати голосування відображені у Протоколі № 5 Лічильної комісії (Додаток № 8). 
 
 З сьомого питання порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у 
новій редакції». 
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СЛУХАЛИ: Чомаєву І.А., яка доповіла, що в рамках Закону України «Про акціонерні 
товариства» необхідно внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом 
викладення його у новій редакції.  Було запропоновано затвердити нову редакцію Статуту 
Товариства, у якому відображені відповідні зміни. 

 
На голосування поставлений наступний проект рішення:  
«7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.  
7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут 

Товариства у новій редакції. 
7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує 

його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з 
державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.». 
 

Питань до доповідача не поступило. 
Голова зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення, пояснила порядок 

голосування. 
 
 Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування. 

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 7 для 
голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 
шт. 

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 
 

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до 
загальної кількості голосів 

учасників зборів, % 

ЗА 12 287 452 297 100,00 

ПРОТИ 0 0,00 

УТРИМАВСЯ 0 0,00 

   

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до 
загальної кількості голосів 

учасників зборів, % 

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00 

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00 

 
Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

річних Загальних зборах ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято 
рішення: 

 
   «7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.  
 7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут 
Товариства у новій редакції. 
 7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує 
його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані 
з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.». 

 
Результати голосування відображені у Протоколі № 6 Лічильної комісії (Додаток № 9). 
 

З восьмого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть 
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 
такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості». 

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Вербіцьку Н.Е., яка ознайомила акціонерів з 
текстом доповіді Директора фінансового ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Кореніцина С.В.  та 
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повідомила, що відповідно до ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні 
товариства» Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, 
ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і 
більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 
рік. У зв’язку з тим, що на дату проведення даних Загальних зборів неможливо визначити, які 
саме значні правочини, в тому числі щодо яких є заінтересованість, вчинятимуться 
Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Вербіцька Н.Е. запропонувала 
попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо 
яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) 
року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів. 

 
Голова Зборів Вербіцька Н.Е. оголосила проект рішення та пояснила порядок 

голосування. 
 

На голосування поставлений наступний проект рішення: 
 
«8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні 

товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в 
тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи 
сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за 
даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться 
Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 
(одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а 
саме: 

8.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою 
відповідальністю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) 
(реєстраційний номер 24321697) (надалі - Meтiнвeст Б.В.) та юридичними особами, 
пов’язаними відносинами контролю з Meтiнвeст Б.В., щодо надання або отримання 
послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом 
основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, 
комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та 
інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов’язань, граничною вартістю на кожен 
правочин, яка еквівалентна 1 872 936 000 (один мільярд вісімсот сімдесят два мільйони 
дев’ятсот тридцять шість тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату 
вчинення правочину. 

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, 
не повинна перевищувати 5 299 422 000 (п’ять мільярдів двісті дев’яносто дев’ять 
мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) доларів США. 

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує 
його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним 
директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних 
зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, 
вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з 
безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що 
затверджена Рішенням № 21 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р. 

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є 
заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів 
Товариства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого 
наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим 
органом управління Товариства.». 

 
Питань до доповідача не поступило. 

 
 Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування. 

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 8 для 
голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 0 
шт. 
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Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: 
 
 

Рішення Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до 
загальної кількості голосів 

акціонерів, % 

ЗА 12 287 452 297 99,322555 

ПРОТИ 0 0,00 

УТРИМАВСЯ 0 0,00 

   

За бюлетенями, що Кількість голосів, шт. Відсоткове відношення до 
загальної кількості голосів 

акціонерів, % 

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 0 0,00 

ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ 0 0,00 

 
Більш як 50 (п’ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів ПРАТ «ММК ІМ. 

ІЛЛІЧА» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні 
товариства» прийнято рішення: 

 
   «8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні 
товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, 
в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг 
чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за 
даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться 
Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 
(одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а 
саме: 
 8.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою 
відповідальністю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) 
(реєстраційний номер 24321697) (надалі - Meтiнвeст Б.В.) та юридичними особами, 
пов’язаними відносинами контролю з Meтiнвeст Б.В., щодо надання або отримання 
послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом 
основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних 
активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), 
застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов’язань, граничною 
вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 872 936 000 (один мільярд вісімсот 
сімдесят два мільйони дев’ятсот тридцять шість тисяч) доларів США за офіційним 
курсом НБУ на дату вчинення правочину. 
 8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього 
рішення, не повинна перевищувати 5 299 422 000 (п’ять мільярдів двісті дев’яносто 
дев’ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) доларів США. 
 8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує 
його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою 
Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих 
Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства 
правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього 
рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних 
правочинів», що затверджена Рішенням № 21 Наглядової ради Товариства від 
04.07.2013 р. 
 8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є 
заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами 
акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення не вимагається прийняття 
будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою 
або іншим органом управління Товариства.». 
 
Результати голосування відображені у Протоколі № 7 Лічильної комісії (Додаток № 10). 
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