
8. Інформація про загальні збори акціонерів 

 Вид загальних зборів чергові позачергові 

 X   

Дата проведення 15.04.2010 

Кворум зборів 99.7800000 

Опис Порядок денний зборів: 

1. Звіт в.о. Генерального директора ВАТ “ТКШЗ” про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2009 році та основні напрямки діяльності 

на 2010 рік. 
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 

ВАТ “ТКШЗ” у 2009 році. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ 

“ТКШЗ”. 
3. Звіт Наглядової ради ВАТ “ТКШЗ”. 

4. Про прибуток Товариства у 2009 році, виплату дивідендів за підсумками 

роботи у 2009 році та формування фондів ВАТ “ТКШЗ” у 2010 році. 

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ “ТКШЗ”. 
6. Про затвердження, внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних 

актів ВАТ “ТКШЗ”. 

7. Про зміни у складі органів управління ВАТ “ТКШЗ”. 
8. Про затвердження договорів, укладених ВАТ “ТКШЗ”. 

Осіб, що подавали пропозиції щодо внесення змін та доповнень до порядку 

денного загальних зборів не було. 
Результати розгляду питань порядку денного: 

1. Затвердити звіт в.о. генерального директора ВАТ "ТКШЗ" про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009 році та основні напрямки 

діяльності на 2010 рік. 
2. Затвердити: 

2.1. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 

ВАТ "ТКШЗ" у 2009 році. 
2.2 Річну фінансову звітність ВАТ "ТКШЗ" 

3. Завтердити звіт наглядової ради ВАТ "ТКШЗ" 

4.1. Відмітити, що за 2009 рік чистий прибуток від фінансово-господарської 
діяльності ВАТ "ТКШЗ" становив 2 137 000,00 грн. 

Розподілити чистий прибуток Товариства за 2009 рік таким чином: 

5% - 106 850,00 грн. направити на формування резервного фонду. Зобов`язати 

виконавчий орган Товариства відрахувати 5% - 106 850,00 грн.до резервного 
фонду. 

4.2. Затвердити на 2010 рік наступні нормативи розподілу прибутку ВАТ 

"ТКШЗ": 
Резервний фонд - 5% 

Фонд виплати дивідендів - не формувати 

На розвиток виробництва - 95% 

5. Питання №5 порядку денного Загальних зборів "Про внесення змін та 
доповнень до Статуту ВАТ "ТКШЗ" не розглядати. 

6. Питання №6  порядку денного Загальних зборів  "Про внесення змін та 

доповнень до внутрішніх нормативних актів ВАТ "ТКШЗ" не розглядати. 
7.1. Відкликати Наглядову раду ВАТ "ТКШЗ" в повному складі, а саме:  

- ТОВ "Гармоніка"; 

- СП ТОВ "Фінанси та Кредит лізинг" 
- ТОВ "Газотурбінні технології" 

7.2. Відкликати генерального директора ВАТ "ТКШЗ" Невмиваку Олександра 

Івановича. 

7.3. Обрати Наглядову раду ВАТ "ТКШЗ" в наступному складі: 
- ВАТ "Авторадіатор" 



- ТОВ "Ініціатор+" 

- Тюхта Л.А. 
7.4. Обрати Генеральним директором ВАТ "ТКШЗ" Ігнатьєва Дмитра 

Ярославовича. 

8. Затвердити договори укладені ВАТ "ТКШЗ" згідно додатку №20 

  
 

 

 

  Вид загальних зборів чергові позачергові 

   X 

Дата проведення 03.12.2010 

Кворум зборів 91.1600000 

Опис Збори були скликані з ініціативою наглядової ради ВАТ "ТКШЗ" 

Порядок денний зборів: 

1. Про переведення випуску акцій ВАТ «ТКШЗ» з документарної в 
бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердження 

Рішення про дематеріалізацію; 

2. Обрання депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій ВАТ «ТКШЗ»; 
3. Обрання зберігача, у якого будуть відкриватися рахунки власникам акцій 

ВАТ «ТКШЗ»; 

4. Про припинення дії договору на ведення реєстру акціонерів ВАТ «ТКШЗ» з 
існуючим реєстроутримувачем. Визначення дати припинення ведення реєстру 

акціонерів; 

5. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів ВАТ «ТКШЗ» 

про дематеріалізацію; 
6. Про затвердження нової редакції Статуту ВАТ «ТКШЗ», пов’язану з 

дематеріалізацією випуску акцій Товариства. 

Осіб, що подавали пропозиції щодо внесення змін та доповнень до порядку 
денного загальних зборів не було. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

1.1. Перевести випуск акцій ВАТ "ТКШЗ" з документарної у бездокументарну 
форму існування (дематеріалізація випуску). 

1.2.Затвердити Рішення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ "ТКШЗ" 

згідно Додатку №6 до цього Протоколу. 

2.1 Обрати депозитарієм, що буде обслуговувати випуск акцій ВАТ "ТКШЗ" у 
бездокументарній формі, Відкрите акціонерне товариство "Національний 

депозитарій України" з наступними реквізитами: 

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство "Національний 
депозитарій України". 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711 

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: 

Серія А00 №020227 
Ким видане: Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією. 

Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР: 

10741050001010655. 
Дата проведення державної реєстрації: 17.05.1999р. 

Місцезнаходження : 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд.3   

Телефони контактної особи: 044-279-65-40, 279-13-25, факс 044-279-13-22 
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - 

депозитарної діяльності,  а саме: депозитраної діяльності депозитарію цінних 

паперів: Ліцензія ДКЦПФР серії АВ №189650,  видана 19.09.2006р., строком дії: 

з 19.09.2006р. по 19.09.2016р. 
2.2. Завтердити умови договору з обраним депозитарієм 



2.3. Право підпису договору з обраним депозитарієм надати Генеральному 

Директору ВАТ "ТКШЗ" Ігнатьєву Дмитру Ярославовичу. 
3.1. Обрати зберігачем,  у якого будуть відкритватися рахунки власникам акцій, 

товариство з обмеженою відповдіальністю "Інвест-ПААЗ", з наступними 

реквізитами 

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвест-
ПААЗ". 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37061095 

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: 
Серія А00 №791670 

Ким видане: Виконавичм комітетом Полтавської міської ради. 

Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР: 
15881020000009045. 

Дата проведення державної реєстрації: 29.03.2010р. 

Місцезнаходження : 36009, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Зіньківська, б.57. 

Телефони контактної особи: 0532-53-41-34 
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - 

депозитарної діяльності,  а саме депозитарної діяльності зберігача цінних 

паперів: серія АГ №399299, видана на підставі рішення ДКЦПФР від 
05.10.2010р. №1255, строк дії ліцензії з 05.10.2010р. по 05.10.2015р. 

3.2.Затвердити умови договору з обраним зберігачем. 

3.3. Право підпису договору з обраним зберігачем надати Генеральному  
директору ВАТ "ТКШЗ" Ігнатьєву Дмитру Ярославовичу. 

4.1. У зв`язку з дематеріалізацією випуску акцій ВАТ "ТКШЗ", припинити дію 

договору на ведення реєстру акціонерів ВАТ "ТКШЗ" з існуючим  

реєстроутримувачем,  а саме: Закритим Акціонерним товариством "F.C.I." в 
терміни, обумовлені діючим законодавством України. 

4.2. Призначити дату припинення ведення реєстру акціонерів ВАТ "ТКШЗ" 18 

лютого 2011 року. 
5.1. Затвердити текст персонального повідомлення акціонерів ВАТ «ТКШЗ» про 

дематеріалізацію акцій Товариствав в редакції згідно додатку № 11 до цього 

Протоколу. 

5.2. Затвердити наступний спосіб повідомлення акціонерів ВАТ «ТКШЗ» про 
дематеріалізацію: 

- розмістити повідомлення про дематеріалізацію акцій Товариства в одному з 

офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку згідно діючого законодавства України; 

- довести повідомлення про дематеріалізацію акцій ВАТ «ТКШЗ» кожному 

акціонеру Товариства не пізніше 10 грудня 2010 р., шляхом відправлення їх 
поштою, простим листом. 

6.1. В зв`язку з дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «ТКШЗ», внесенням 

відповідних змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердити нову 

редакцію Статуту ВАТ «ТКШЗ»  згідно Додатку  № 13 до цього Протоколу. 
6.2.  Право підпису Статуту ВАТ «ТКШЗ» в новій редакції надати Генеральному 

директору ВАТ «ТКШЗ» Ігнатьєву Дмитру Ярославовичу.  

   

  


