nPOTOKOTI Ne 22

PtqHux 3ArAnbHilx 3EoptB AKqtOHEptB
npIBATHOFO AKLltOHEpHOro ToBApt4CTBA
(MAPIYNOTbCbKI4I4 METAJIYPNUHNr KOMEIHAT TMEHI INNILIA>
(nagani - ToeaphcrBo a6o (flPAT (MMK lM. InfllLlA))
u. Mapiynonu

27 xdrHn 2017 pory

Micqe npoeegeHHg piqHl,tx 3aranuxux r6opie arqioxepie Toeapncrga: 97504,
[oHequxa o6n., uicro Mapiynonu, Byn14ur fleBveHxa, 6y4nxor 1, Agrr,riHicrparraauo-4inoanrz
qeHTp, KoHqeprHa 3ana.

flara ra qac npoBeAeHHn pi,rrnx 3aranurtx z6opie: 27

KBiTHf,

2017 poKy

roAhHi.

o

11:OO

fiara crnagexxn nepeniry arqioxepie, cxi iratoru npaBo Ha yuacrs y pilarx

3aransxnx e6opax arqionepie: 21 xairnn 2017

por<y craHoM Ha

24:00 ropnay-.

3aranbHa rinsricru oci6, ernrosennx go nepeniry aKqioHepiB, gri uapru npaBo Ha
yqacrb y 3aranusnx s6opax arqioxepie ToeapucrBa: 45 567 (copor n'gru rrcFq n'rrcor
u.licrgecnr ciur) oci6.

nopcAor ronocyBaHHq ta 3aransxrx 36opax: 6pnetetnnau.
Fonoea 3aransxnx r6opie
Cerperap 3aranuxrx r6opie

Bep6iqsra Haranir EAyapAiBHa
Ulenenu .FHa AHaroniiBHa

CIIYXAIIU:
Fonoey PeecrpaqiinoT rorr,ticii Kpaaeqs oneHy MxKonarBHy - npeAcraBHhKa .qeno3 rapHol
ycraHoBt4 ToBAPr4crBA
oEMEXEHoto BlAnoBtAAIbHtcIo (OE'CAHAHA
PEecrPAqltlHA KoMnAHlfi), rKa AonoBina npo po6ory peecrpaqiinoi KoMicij, crBopeHoi
ei4noei4go 4o flporoxony Ne 264 3aciAaHxn HarnR4oeoi pa4n Toaapncraa aig 10.04.2o17 p..

3

ocHoBHt4M!4 3aBAaHHtMh fi Koi 6yrr14:

.

peecrpaqia yvacHurie 3aranunnx a6opie Toeaprcraa, au4ava 6onereHta

roflocyBaHHF;

o

AnF

Bta3HageHHr npaaonaovxocri i HarBHocri KBopyMy 3araruHr,rx 36opie.

3 nnraHHn npaaonaovnocri 3aranuuux s6opie axqionepiB nPAT (MMK lM. lllfllgA> Fonoaa
PeecrpaqiiHoi KoMicii KpaBeqb O.M. sa.rurana iH+opMaqio 3 flporoKofly Peecrpaqiiuoi rorvricii
Ne 2 (noAaroK Ns 2):
Ha qqly, npoaeaenxR pivunx 3aranuxnx s6opia arqioHepie CraryrnnrZ xaniran Toaapucrea
cKnaAae 3 092 8{5 187,50 rptaBeHu (rpra rvrinunp4h AeB'FHocro gaa n,rinufioll,r eicir\lcor
n'rrHaAqrrb rhcnq cro BiciMAecnr civ rpraeHs 50 KoniioK) ra noginexui ua 12371 260 750
(geauagqnrs rrainunpgie rprcra ciugecnr ognx uinuior.r geicri Luicrgecrr rncs.r cin,1cor n'rrAecgr)
uryK npocrt4x iMeHH x arqifi uonaixanuxoo eapricrn 0,25 rpraeeus (nyns rpraaeuu 25 ronirior)
KOXHA.

. 3 nux ronocypqhMh e 12335'114271 (peaaagqnru nainunpgiB rphcra rp[Ar.lrrb n'Frb
MinstoHie cro qornpHaAqnrb rr4cfiq 4eicri cirr,t4ecnr oAHa) uryKa npocrr4x irvrenr.rnx arqifi.
3aranuHi s6opu arqiouepie Toeapncraa e npaBoMoqHuMra (ruaroru xaopyru) 3a yMoBl4
peecrpaqii Anr yqacri y Hrx arqiouepiB Tala60 ix ynoBHoBaxeH X npeAcraBH[xia, nri cyxynno e
BflacHhKaMl4 6inuLu cr 50 ai4corria ronocyrovnx arqii.
flnn yvacri y pivuux 3aranunux a6opax flpAT (MMK lM. InnlLlA) sapeecrpoeano 62
(u:icrgecnr 4ea) axqiorepa (ix npe,qcraBHhra), u1o aono4iorb y cyKynHocri 12 2g;a g27 969
(geanagqnru vinunpgis geicri gee'rnocro uinuiosia aici[rcor ABaALlrrb ciru rhccq
AeB.rrcor
uicr4ecnr gea'nru) uryK npocrr4x iruexxux axqii_ ToaapracrBa, 3 FKr4x 17 (ciruHagqnru) axqionepie

(їх представників) володіють 12 289 794 181 (дванадцять мільярдів двісті вісімдесят дев’ять
мільйонів сімсот дев’яносто чотири тисячі сто вісімдесят одна) штука простих іменних
голосуючих акцій. Кворум складає 99,632593 % від загальної кількості акцій, що мають право
голосу.
На Загальних зборах Товариства присутні:
1. Акціонери Товариства (їх представники) у кількості – 62 особи.
Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 15.11. Статуту
Товариства та Протоколу Реєстраційної комісії № 2 (Додаток № 2) Загальні збори акціонерів
Товариства мають кворум та визнаються правомочними.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів
Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016
році.
6. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є
заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня
проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх
граничної сукупної вартості.
СЛУХАЛИ:
З першого питання порядку денного «Обрання лічильної
затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».

комісії

та

Доповідач: Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Вербіцька Наталія
Едуардівна запропонувала затвердити регламент зборів та обрати Лічильну комісію.
На голосування поставлений наступний проект рішення:
«1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній
установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА
РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292,
Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови
угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії
загальних зборів Товариства.
1.2. 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.
1.3. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:
1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів
акціонерів Товариства.
2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016 рік.
3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
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5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства
у 2016 році.
6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких
є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня
проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх
граничної сукупної вартості.».
Питань до доповідача не поступило.
Голова Зборів Вербіцька Н.Е. зачитала проект рішення,
голосування.

пояснила порядок

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.
При визначенні підсумків голосування було виявлено 10 дійсних бюлетенів № 1 для
голосування. Недійсних бюлетенів – 3 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 4
шт.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення

Кількість голосів, шт.

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

12 289 199 975
391 118
0

За бюлетенями, що

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до
загальної кількості голосів
учасників зборів, %
99,995165
0,003182
0,000000

Відсоткове відношення до
загальної кількості голосів
учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ
56 474
0,000460
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
146 614
0,001193
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. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів
депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОБ'ЄДНАНА
РЕЄСТРАЦІЙНА
КОМПАНІЯ»
(ідентифікаційний
код
23785133;
місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс
253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює
повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
1.2. 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.
1.3. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:
1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів
акціонерів Товариства.
2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016 рік.
3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства
у 2016 році.
6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
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7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі
щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру
правочинів та їх граничної сукупної вартості.».
Результати голосування відображені у Протоколі № 3 Реєстраційної комісії (Додаток № 3).
З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

про

Доповідач: Генеральний директор ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Зінченко Юрій
Анатолійович ознайомив Загальні збори з результатами виробничо-господарської діяльності
Товариства у 2016 році, досягнення яких безпосередньо залежало від зовнішньоекономічних
і соціально-політичних умов. Робота ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» у звітному 2016 році була
ускладнена погіршенням кон'юнктури на ринку металопродукції, а також проблемами з
постачанням на підприємство сировини та відправленням готової продукції. Логістичні
проблеми були обумовлені проведенням в регіоні антитерористичної операції і обмеженою
пропускною здатністю залізничної гілки Комиш-Зоря - Волноваха. Протягом звітного року на
підприємстві була продовжена системна робота щодо впровадження заходів, які спрямовані
на підвищення якості продукції. 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 2016 році була реалізована програма модернізації та
оновлення виробничих потужностей Товариства. У звітному періоді в рамках реалізації
інвестиційної програми було засвоєно понад 1,647 млрд. грн. Обсяг реалізації товарної
продукції в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшився на 4,148 млрд. грн. У 2016 році до
бюджетів різних рівнів Товариство перерахувало податків та зборів на суму 1,331 млрд. грн.
Всі виплати здійснені своєчасно, в повному обсязі і відповідають принципам прозорого та
відповідального ведення бізнесу. (Текст доповіді – Додаток № 11).
Голова Зборів Вербіцька Н.Е. оголосила проект рішення та пояснила порядок
голосування.
На голосування поставлений наступний проект рішення:
«2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016 рік.».
Питань до доповідача не поступило.
Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.
При визначенні підсумків голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів № 2 для
голосування. Недійсних бюлетенів – 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 2
шт.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення

Кількість голосів, шт.

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

12 289 239 402
401 118
0

За бюлетенями, що

Кількість голосів, шт.

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ

7 717
145 944
4

Відсоткове відношення до
загальної кількості голосів
учасників зборів, %
99,995486
0,003264
0,000000
Відсоткове відношення до
загальної кількості голосів
учасників зборів, %
0,000063
0,001187

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. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016 рік.».
Результати голосування відображені у Протоколі № 1 Лічильної комісії (Додаток № 4).
З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за
2016 рік».
Доповідач: За дорученням Наглядової ради Товариства Начальник Юридичного
управління ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Біляк Віталій Володимирович доповів про проведену
Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях
Наглядової ради Товариства у 2016 році. (Текст доповіді – Додаток № 12).
Голова Зборів Вербіцька Н.Е. оголосила проект рішення та пояснила порядок
голосування.
На голосування поставлений наступний проект рішення:
«3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.».
Питань до доповідача не поступило.
Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.
При визначенні підсумків голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів № 3 для
голосування. Недійсних бюлетенів – 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 2
шт.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення

Кількість голосів, шт.

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

12 289 239 402
401 118
0

За бюлетенями, що

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до
загальної кількості голосів
учасників зборів, %
99,995486
0,003264
0,000000

Відсоткове відношення до
загальної кількості голосів
учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ
7 717
0,000063
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
145 944
0,001187
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 Наглядової ради Товариства за 2016 рік.».
Результати голосування відображені в Протоколі № 2 Лічильної комісії (Додаток № 5).
З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової
звітності Товариства за 2016 рік».
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Доповідач: Директор фінансовий ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Кореніцин Сергій
Володимирович доповів, що фінансова звітність Товариства складена на підставі
достовірних облікових даних та об’єктивно відображає фактичний фінансовий стан
підприємства станом на 31.12.2016 року.
Голова Зборів Вербіцька Н.Е. оголосила проект рішення та пояснила порядок
голосування.
На голосування поставлений наступний проект рішення:
«4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про
фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік
(Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної
фінансової звітності за 2016 рік.».
Питань до доповідача не поступило.
Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.
При визначенні підсумків голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів № 4 для
голосування. Недійсних бюлетенів – 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 2
шт.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення
Кількість голосів, шт.
Відсоткове відношення до
загальної кількості голосів
учасників зборів, %
ЗА
12 289 239 402
99,995486
ПРОТИ
401 118
0,003264
УТРИМАВСЯ
0
0,000000
За бюлетенями, що

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до
загальної кількості голосів
учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ
7 717
0,000063
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
145 944
0,001187
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 Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про
фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016
рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної
фінансової звітності за 2016 рік.».
Результати голосування відображені в Протоколі № 3 Лічильної комісії (Додаток № 6).
З п’ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків
за результатами діяльності Товариства у 2016 році».
Доповідач: Кореніцин С.В. доповів, що за результатами звичайної діяльності
Товариства у 2016 році, що включає в себе виробництво та реалізацію продукції (товарів,
робіт, послуг), а також іншу операційну та фінансову діяльності, отримано чистий збиток у
розмірі – 152,785 млн. грн. При цьому, незважаючи на складне фінансове становище і
негативний результат діяльності, повністю проведені розрахунки з бюджетами та цільовими
фондами, відсутня заборгованість із виплати заробітної плати. (Текст доповіді – Додаток №
19).
Голова Зборів Вербіцька Н.Е. оголосила проект рішення та пояснила порядок
голосування.
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На голосування поставлений наступний проект рішення:
«5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2016 році у
розмірі 152 785 903,82 грн. (сто п’ятдесят два мільйони сімсот вісімдесят п’ять тисяч
дев’ятсот три гривні 82 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх
періодів.».
Питань до доповідача не поступило.
Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.
При визначенні підсумків голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів № 5 для
голосування. Недійсних бюлетенів – 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 2
шт.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення

Кількість голосів, шт.

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

12 289 239 402
401 118
0

За бюлетенями, що

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до
загальної кількості голосів
учасників зборів, %
99,995486
0,003264
0,000000

Відсоткове відношення до
загальної кількості голосів
учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ
7 717
0,000063
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
145 944
0,001187
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. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2016 році у
розмірі 152 785 903,82 грн. (сто п’ятдесят два мільйони сімсот вісімдесят п’ять тисяч
дев’ятсот три гривні 82 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх
періодів.».
Результати голосування відображені в Протоколі № 4 Лічильної комісії (Додаток № 7).
З шостого питання порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у
новій редакції».
Доповідач: Начальник юридичного управління ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Біляк В.В.
доповів, що в рамках Закону України «Про акціонерні товариства» внесені деякі зміни до
Статуту Товариства щодо розподілу прибутку, можливості розсилки повідомлень акціонерам
через депозитарну систему, щодо голосування по правочинах із заінтересованістю, і
запропонував затвердити нову редакцію Статут Товариства у якому відображені ці зміни.
Голова Зборів Вербіцька Н.Е. оголосила проект рішення та пояснила порядок
голосування.
На голосування поставлений наступний проект рішення:
«6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
6.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут
Товариства у новій редакції.
6.3. 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.».
7

Питань до доповідача не поступило.
Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.
При визначенні підсумків голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів № 6 для
голосування. Недійсних бюлетенів – 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 2
шт.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення

Кількість голосів, шт.

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

12 289 239 402
401 118
0

За бюлетенями, що

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до
загальної кількості голосів
учасників зборів, %
99,995486
0,003264
0,000000

Відсоткове відношення до
загальної кількості голосів
учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ
7 717
0,000063
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
145 944
0,001187
Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
річних Загальних зборах ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та є власниками голосуючих з
відповідного питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні
товариства» прийнято рішення:
«6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
6.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут
Товариства у новій редакції.
6.3. 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 в Протоколі № 5 Лічильної комісії (Додаток № 8).
З сьомого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів
акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».
Доповідач: Кореніцин С.В. доповів, що відповідно до ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч.1. ст. 33
Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають право прийняти рішення
про 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 від
10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 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 його поточної господарської діяльності, запропонував прийняти рішення про надання
попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є
заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня
проведення цих Загальних зборів.
Голова Зборів Вербіцька Н.Е. оголосила проект рішення та пояснила порядок
голосування.
На голосування поставлений наступний проект рішення:
«7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні
товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в
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тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи
сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними
річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході
його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих
Загальних зборів акціонерів, а саме:
7.1.1. 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 1 804 420 000 (один мільярд вісімсот чотири мільйони
чотириста двадцять тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення
правочину.
7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, не
повинна перевищувати 5 680 659 000 (п’ять мільярдів шістсот вісімдесят мільйонів
шістсот п’ятдесят дев’ять тисяч) доларів США.
7.3. 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. 7.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 7.2 цього рішення та з
безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що
затверджена Рішенням № 21 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.
7.4. 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. 7.1.1. 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 № 7 для голосування.
При визначенні підсумків голосування було виявлено 14 дійсних бюлетенів № 7 для
голосування. Недійсних бюлетенів – 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, – 2
шт.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення
Кількість голосів, шт.
Відсоткове відношення до
загальної кількості голосів
акціонерів, %
ЗА
12 289 239 402
99,628095
ПРОТИ
401 118
0,003252
УТРИМАВСЯ
0
0,000000
За бюлетенями, що

Кількість голосів, шт.

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ

7 717
145 944

Відсоткове відношення до
загальної кількості голосів
акціонерів, %
0,000063
0,001183

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:
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(7.1. Ha niAcraBi q. 3 cr. 70, cr.71 ra q. 1. cr. 33 3aroxy Yrpainu <Fpo arqionepxi
ToBapucrBaD HaAaru nonepeAHp 3roAy Ha Bqr4HeHHq Toeaprcreona 3HaqHr4x npaBoqlrHiB, B
ToMy.{xcni uloAo eKr,rx e 3aiHTepecoBaxicru, pnxxoea eapricrs uaixa, po6ir a6o nocnyr
qH cyMa KoturiB, rqo e ii npeAMeroM, craHoBr4rb eiA 10 eiAcorxiB Baprocri arrtaeie sa

AaHrMx pivroi SixaxcoBoi 3BiTHocri ToBaplrcrBa 3a 2016 pir, nxi BqlrHirnMyrbce
Toeaprcreou y xoAi ioro noroqxoi rocnoAapcbKoi 4innsxocri nporcroM I (ogxoro) pory s
AHq npoBeAeHHn qux 3aransxnx r6opie aKqioHepiB, a caMe:
7.1,1. yxnagaxxe ToBapxcrBoM npaBo'{uHiB 3 flpuBarHoto rounaniep s o6iitexexorc
eiAnoeiganuricrp Merixeecr 6.8. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)
(peecrpaqiiHxi xouep 243216971 (HaAani - MeriHeecr E.B.) ra rcptaAxqHxMu oco6aMx,
nos'qgaxruu eigxocnuaur KoHTponE e Merixeecr E.8., nloAo HaAaHHq a6o orptnaannn
nocnyr, BnKoHaHHq po6iT, nepeAa.{i a6o orpnuannn e ynpaenixxn 6ygs-nrnu cnoco6orvr
ocHoBHlrx Soxgie (3aco6iB), nprg6anxn a6o eigvyxexxn o6oporxux i xeo6oporxrx
aKrrBiB, KoMicii; KpeAnrie, arpeAurl,|eiB, no3]rK, $ixarcoeoi AonoMorr, nopyrn (rapaxrii),
3acraBu

ra iHurxx npaBoqxHiB uloAo

3a6e3neqeHHq BHKoHaHxc so6oa'csaHb, rpaHrqHox)

Bapricrrc Ha KoxeH npaBoqlrH, eKa eKBiBaneHrHa 1 804 420 000 (o4nx uinsnp4 BiciMcor
vorupu ruinsrioHr qorrplitcra ABaAqerb rucnv) gonapia ClllA ra o$iqiixru KypcoM HEy Ha
AaTy Bq1,rHeHH9 npaBoqlrHy.
7.2. Fpanuvna cyxynHa Bapricrb ycix npaBoqxHiB, BKa3aHxx en.7.1.1. r.lsoro piuretxr,
He noBHHHa nepeBxqyBaru 5 680 659 000 (n'nru uinsnpgie uricrcor eicirvrAeccr ainsioxie
uicrcor n'srAecar AeB'rrb rt4cf,q) Aonapie ClllA.
7.3. YnoeHoeaxxrlr feHepanbHoro AupeKTopa Toeapncrea a6o oco6y, ulo BxKoHye
ioro o6oe'caru, a6o ixury oco6y, ynoexoeaxexjl xa r4e AoeipeHicrto, Br,tAaHoto
fexepansnuu AxpeKTopoM ToBapxcrBa, nporeroM I (ogxoro) poKy 3 Aarx npoBeAeHHr qlrx
3aransxux 36opiB 3AificHpBarr Bci xeo6xiAxi Aii u{oAo BrrlHeHHe eig irrrexi Toeaprcrea
npaBoir,fHiB, BKa3aHlx e n.7.1.1. quoro piurexrn, 3a yMoBx AorpxMaHHg nynrry 7.2 qsoro
piruenxa ra : 6eayuoeHrM Aorpr,rMaHHqM Br,rMor (npoqegypr,r 3arBepAxeHHs 3HaqHltx

npaeornxie>, u{o 3arBepAxeHa PiureHxqlr Nq 21 HarnsAoBoi paAl,t Toaaprcrea ei4

04.07.2013 p.
7.4, Anr, yKnaAeHHn

ra

BlrKoHaHHg 3HaqHux

npaeovnxie, B ToMy .{r,rcni rqoAo sKHx e

:aixrepecoeanicrb, Ha BqlrHeHHr nxnx 6yno HaAaHo 3roAy 3aranbxumu e6opaun
arqioxepie Toeapucrea eiAnoeiAHo no n, 7.1,1, qsoro piuexxe, He BlMaraerbcc
npnixnrrn 6ygu-nroro HacrynHoro piueHHs 3aransxnun 36opaMn arqionepie,
Harnngoeoro paAoxr a6o ixururrr opraxou ynpaeninxn Toeapncrea.>.
Pesynurarr ronocyBaHHr ei4o6paxeni a flpororoni Ns 6lliqhflbHoi KoMicii (AoAaroK Ne 9).
l-onoea 3aranuHnx 36opiB axqionepie H.E. Bep6iquxa ei4noaina Ha 3annraHHf, t4oAo
ra nopfiAKy peecrpaqii axqioxepia 4nn yvacri

HapaxyBaHHfl Anai4eFr4ie axqionepav Toaaprcraa,
y 3aranbHux 36opax, FKi nagiiu:nn ai4 axqioxepie.

llicnn oronoueHHF pe3ynbrariB ronocyBaHHf, 3 ocraHHboro n raHHF nopFAKy AeHHoro
l-onoaa 3aransFrnx s6opie axqiouepie 3a3Haquna, qo Bci nuraHHe nopFAKy AeHHoro posrnnxyri,
Ta oronochlra 360pr 3aKpt1Tt4M14.
ni4 qac npoBeAeHHfi 3aranuurx 36opiB aKqioHepia Toaapncrea 6yA-rrnx 3ayBaxeHb ra
nponoanqii He HaAXoAnno.
PiueHns 3aranbHhx s6opia arqiouepiB ToBapucrBa, BuKnaAeHi y qboMy nporoKoni, e
ocraroqHrMn i ae norpeoyoru npninnrrn
3aranbH Mr4 36opaMn aKLlioHepiB
Toeapncrea (sorpeua ulo4o iarBepAXeHHt
nporoxoni piueHb).
Fonoea 3aeanbHux 36opie
anqionepie flPAT (MMK IM.

/H.E. Bep6i4*a/

Cexpemap 3aeanbHux 36opie
aKqioHepie nPAT KMMK lM. lnflqAt)

/9.A. Uenenr/

l0

llepenir AoAarxie 4o llpororony Ne 22
pivxux 3aranuxrax e6opie arqionepie
nPHBATHOTO AKLIIOHEPHOTO TOBAP14CTBA
.IAPIYNONbcbKl414 METANYPIINHVN KOMEIHAT IMEHI INNILIA)
eip 27 .04.2O17 PorY,
ulo e xeeiA'e?vrHoto qacrxHoxr flporoxony:
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Houep flogarry
flolaroK Ns 1
loaaroK Ne 2

Ha3Ba AoAarKy
(cMicii Ns 1
{cMicii Ns 2
{cMicii NP 3

Aoaarox Ns 3

--.er--t-.:,- {-}YLOI Nq 1
Tloc-)e- _1.-y--c,-:: €triol Ns 2
l-lpo-cc-- --i.-u--br.:' rlvicil Ns 3
Iloc-:r:-- --rrrr--L.r:' (crricii Nq 4
floo-or:- --r.vi-t .tr' {ogicii Ns 5
lloo::.:-- --lr-vi-=-r:' (cMiciT Ns 6
npoer:e-:a:c. r€ iJlK uloAo inooprvrarliinoro ra opraHisaqiiHoro

3a6e3:,*=

-coBeAeHHt 3afaubHl4x

:60pia

Avai,t-::.=<;; BHcHoBoK
honoe:= 3 r'rraHHF <<BngxaqenlR nopFAKy noKphrrn

s6opax

aK..lioF{epi B

Ne 4
IloAaroK Ns 5
AOAATOK N9 6
noaarox Ns 7
IloaaroK Ns 8
floaaroK Ne

I

AoAaroK Ne 10

aKqioHepHoro

TOBaC/:-=€
3Bir :...:-a-{3= f,praHy npo pe3ynbrarh QlHaHcoBo - rocnoAapcbKol
aicru-:- -:EascrBa 3a 2016 PiK3Bir Ha-:-.::BC paAH ToeapucrBa 3a 2016 piK
Sara-: -:eavcrBa 3a craHoM Ha 31 .12.2016 piK (OopMa Ne 1)
3air -:,: -''.a.{cogi pe3ynbrar sa 2016 pix (Ooptrra Ne 2)
3Bir.s,: 3!x rpouroBr4x roruris ga 201lpl (99pue l"l9!)
3Bir -ot 3,-aoHni Kaniran 3a 2016 p\(OqpMg Xg 3)
ll pnvr.:r :. ci.rHoi OiHaHcoBoi 3BirHofiL9e2ololq8

De3vr'tb-3-av, r,,HnbHocri Toaapncrea y 2016 poqi>
Hosa peaa(*r Crarrry flPAT (MMK lM. lJlJllL]A>
nepen'x an1:oregia. nxi sapeecrpyaa nvcA Anf, yvacri

flotaroK

y

AoAaroK Ne

1

1

IloAaroK Ne 12

loaarox Ns 1 3
no[aroK Ne 14
IlonaroK Ne 15
AoaaroK Ne 16

loaaroK

Ne 17
IloaaroK Ns 18

36nrKiB

AoAaroK Ne 19

3aranuHrx

floaaroK Ne 20
AoAaroK Ns 21

ToBapncrBa

fonoee 3aeansxux 36oPie

axqionepie 1PAT (MMK lM'

/H.E. Bep6iqaxa/

Cetqemap 3aeanbHux 36oPie
axqiouepie 1PAT KMMK IM' Inflqh)

/9.A. Uenenb/
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