
 

ПРОТОКОЛ 
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  

на позачергових загальних зборах акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Гідросила» 

 
Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 25 листопада 2011 року 

 
Присутні на засіданні лічильної комісії: 
Голова лічильної комісії Сербулова Валентина Михайлівна  
Члени лічильної комісії: - Родимюк Євген Зіновійович  
 - Шагіна Альона Володимирівна  
 

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами: 
 
 

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів. 
 
Рішення:  
Обрати робочі органи зборів у складі:  
- секретарем зборів: Корецького В’ячеслава Валерійовича. 
- лічильну комісію в складі: Сербулова Валентина Михайлівна - голова комісії, 

Родимюк Євген Зіновійович, Шагіна Альона Володимирівна – члени лічильної комісії.  
 Затвердити запропонований порядок проведення зборів.  

 
Голосували:  

«за» - 191 262 720 голосів, або 100,0000 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

     
«проти» - 0 голосів, або 0,0000 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
     
«утримались» - 0 голосів, або 0,0000 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
 
2. Про затвердження змін до статуту товариства пов’язаних із збільшенням 

розміру статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом 
затвердження статуту Товариства у новій редакції. 

 
Рішення:  
Затвердити зміни до статуту товариства пов’язані із збільшенням розміру статутного 

капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій, виклавши його в новій редакції.  
Голосували:  

«за» - 191 262 410 голосів, або 99,9998 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

     
«проти» - 310 голосів, або 0,0002 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
     
«утримались» - 0 голосів, або 0,0000 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
 
 



 

3. Про затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції 
статуту Товариства. 

 
Рішення:  
Затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції статуту Товариства 

Юрченко Івана Афанасійовича – Голову правління - Генерального директора ПАТ 
«Гідросила». 
 

Голосували:  
«за» - 191 262 410 голосів, або 99,9998 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
     
«проти» - 310 голосів, або 0,0002 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
     
«утримались» - 0 голосів, або 0,0000 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
 
 
Голова лічильної комісії __________________ В.М. Сербулова 
   
Члени лічильної комісії __________________ Є.З. Родимюк 
   
 __________________ А.В. Шагіна 
 


