
ПРОТОКОЛМ 28
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД»
(код за ЄДРПОУ 14307481. далі - Товариство)

м. Заводське «16» квітня 2019 року

Місце проведення зборів: 37240. Україна. Полтавська область. Лохвицький район.
місто Заводське. вуЛ.Озерна. буд. 1 8. кімната 300
Дата проведення зборів: «16» квітня 2019 року '

Час початку реєстраці часників зборів: 08 год. 15 хв.
Час закінчення реєстраціїучасників зборів: 09 год. 45 хв.

Час відкриття зборів: 10 год. 00 хв.
Час закриття зборів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів. які мають право на участь у загальних
зборах - 10.04.2019 року.

Відповідно до переліку акціонерів. які мають право на участь у загальних зборах
акціонерного товариства. складеного станом на 10.04.2019р.:

- загальна кількість осіб. включених до переліку акціонерів. які мають право на
участь у зборах - 249 (Двісті сорок дев”ять);

- загальна кількість голосу ючих акцій складає 1 874 228 (один мільйон вісімсот
сімдесят чотири тисяч двісті двадцять вісім) щт.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників рішенням Наглядової
ради (Протокол від 19.02.2019 р. М: 1) було створено Реєстраційну комісію, до складу
якої обрано наступних осіб з числа працівників Товариства: Чалий Юрій Анатолійович.
Хиль Юлія Володимирівна. Безрук Людмила Миколаївна.

Згідно з Протоколом М 1 від 16.04.2019 р. засідання Реєстраційної комісії
головою Реєстраційної комісії обрано ЧалогоЮ.А. .

Для оголошення Протоколу М 2 від 16.04.2019 р. Реєстраційної комісії. щодо
підведення підсумків реєстрації акціонерів. що прибули для участі у Загальних зборах
акціонерів. надано голові Реєстраційної комісії ЧаломуЮ.А.

Згідно складеного Ресетраційиою комісією переліку акціонерів (представників).
присутніх на чергових загальних зборах акціонерів. для участі у загальних зборах
акціонерів ПрАТ "СКЛОІІРИЛАД" зареєструватись акціонери та представник
акціонера. який діє на підставі Довіреності. в кількості 11 (одинадцять) осіб, яким.
належить 1 475 239 (один мільйон чотириста сімдесят п”ять тисячі двісті тридцять
дев'ять) шт. простих іменних акцій. з яких:

> кількість акцій. які зареєструватись для участі в зборах. але не враховуються
при визначенні кворуму та при голосу ванні в органах емітента складає 21 040
(двадцять одна тисяча сорок) шт.;

- кількість акцій. які зареєсгрувались для участі в зборах та які враховуються при
визначенні кворуму складає 1 454 191 (один мільйон чотириста п”ятдесят чотири
тисячі сто дев'яносто одна) шт.

Таким чином. на момент закінчення реєстрації акціонерів. 9145 годин 16.04.2019
року. Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах
акціонерів. які є власниками 77.6 % голосуючих акцій ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" (від
загальної кількості голосів. які враховуються при визначенні кворуму та при
голосуванні в органах емітента). Враховуючи. що для участі у Загальних зборах
акціонерів зареєструвались акціонери. які сукупне є власниками більш як 50 відсотків
голосуючих акцій Товариства. у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні







- після обговорення питання порядку денного голова загальних зборів ставить на
голосування проект рішення з питання норя ,лку денного. що розглядається:- голосування з питань порялку денного загальних зборів відбувається за допомогою
бюлетенів для голосування шляхом нанесення акціонером (представником акціонера)
в бюлетені з відповідного питання порядку денного загальних зборів позначки в полі
що відповідає обраному варіанту голосування: «ЗА». «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ»:
- переривання процесу голосування забороняється. під час голосування слово нікому не
надається:
- підсумки голосування шо відбувалося під час проведення загальних зборів.
підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.
- принцип голосування: 1 акція - 1 голос.

Підсумки голосування:
«ЗА» - 1 454 191 10лосів що : таноы- гь 1000/0 від загальної кількості голосів акціонерів.
які зареєструвалися для учаспі у загальних зборах та є власниками голосуючих простихіменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простихіменних акцій.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. що становить 0 % від загальної кількості голосів
акціонерів. які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих іменних акцій.
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ІОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ
НЕДІЙСНИМ» - 0 голосів. що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками толосуючих простихіменних акцій.

Прийняте рішення:
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів ПрАТ

«СКЛОПРИЛАД»:
- питання порядку денного загальних зборів розглядаються в послідовності зазначеній в
тексті повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів:
- голова загальних зборів оголошує питання. що розглядається загальними зборами та
надає слово доповідачу: ,
- доповідач з питання порядку денного загальних зборів в межах 10 хвилин надає
присутнім інформацію щодо питання порядку денного загальних зборів:
- кожен акціонер (представник акціонера) в межах 3 хвилин має можливість виступити вдебатах або поставити доповідачу запитання стосовно питання порядку денного що
розглядається:
- доповідач в межах 5 хвилин надає відповіді на кожне поставлене запитання стосовно
порядку денного загальних зборів:
- після обговорення питання порядку денного голова загальних зборів ставить на
голосування проект рішення з питання порядку денного. що розглядається:
- голосування з питань порядку денного загальних зборів відбувається за допомогою
бюлетенів для голосування. шляхом нанесення акціонером (представником акціонера)
в бюлетені з відповідного питання порядку денного загальних зборів позначки в полі.
що відповідає обраному варіанту голосування: «ЗА» «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ»:
- переривання процесу голосу вання забороняється. під час голосування слово нікому не
надається:
- підсумки голосування. шо відбувалося під час проведення загальних зборів.
підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.
- принцип голосу вання: ] акція - 1 голос.

3. З третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту за 2018
рік.























ПРОТОКОЛ ПРО ПЕК") МКП ГОЛОСУВАННЯМ] 2
на річних загальних зборах акціонерів

ПрАТ «СКЛОПРНЛАД»
м. Завоцське 16.04.2019 р.

Лічильна комісія у складі:
Кошик Олександр Васильович
Кліменчєнко Наталія Воцюдшшрівна
Кривобок Людмила Юріївна
здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 16.04.2019 р.Час відкриття загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.Станом на 9 годин 45 хвилин для участі у загальних зборах акціонерівзареєструвалися акціонери/ представник акціонера загальною кількістю 11 осіб. які усукупності володіють 1 874 228 штук простих іменних акцій. з них 1 акціонер/представникакціонера. який володіє 1454191 штук голосуючих акцій, що становить 776 % відкількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства. які включені допереліку акціонерів. які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на10 квітня 2019 р.
З питання порядку денного М 2: «Затвердження регламенту загальних зборівПрАТ «СКЛОПРИЛАД».
Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення загальних зборівПрАТ «СКЛОПРИЛАД»:

- питання порядку денного загальних зборів розглядаються в послідовності зазначеній втексті повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів:- голова загальних зборів оголошує питання. що розглядається загальними зборами танадає слово доповідачу:
- доповідач з питання порядку денного загальних зборів в межах 10 хвилин надаєприсутнім інформацію щодо питання порядку денного загальних зборів:- кожен акціонер (представник акціонера) в межах 3 хвилин має можливість виступити вдебатах або поставити доповідачу запитання стосовно питання порядку денного. щорозглядається:
- доповідач в межах 5 хвилин надає відповіді на кояіне поставлене запитання стосовнопорядку денного загальних зборів:
> після обговорення питання порядку генного голова загальних зборів ставить наголосування проект рішення з питання порядку денного. що розглядається:- голосування з питань порядку денного загальних зборів відбувається за допомогоюбюлетенів для голосування. шляхом нанесення акціонером (представником акціонера) вбюлетені з відповідного питання порядку денного загальних зборів позначки в полі. щовідповідає обраному варіанту голосування: «ЗА». «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ»:- переривання процесу голосування забороняється. під час голосування слово нікому ненадається:
- підсумки голосування, шо відбувалося під час проведення загальних зборів. підбиваютьсячленами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.
- принцип голосування: 1 акція « 1 голос».

Підсумок голосування:
і-ЗА» - 1 874 228 шт. простих іменних акцій. з них ] акціонерів/представник акціонерів. яківолодіють у сукупності 1 454 19] голос. що становить 100 % від загальної кількості голосівакціонерів. які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючихпростих іменних акцій.
”ПРОТИ» - 0 голосів. що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів. якізареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простихіменних акцій.
«УТРИМАЛІІСЬ» - 0 голосів. що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простихіменних акцій.









ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯМ 5

на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «СКЛОПРПЛАД»

м. Заводське 16.04.2019р.

Лічильна комісія у складі:
Кошик Олександр Васильович

Кліменченко Наталія Володимирівна
Кривобок Людмила Юріївна
здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 16.04.2019 р.
Час відкриття загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.
Станом на 9 годин 45 а 3

'

зареєструвалися акціонери/ представник акціонера загальною кількістю 11 осіб. які у

сукупності володіють 1 874 228 штук простих іменних акцій. з них 1 акціонер/представник
акціонера. який володіє 1454191 штук голосуючих акцій, що становить 77.6 % від

кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства. які включені до
переліку акціонерів. які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів. станом на
10 квітня 2019 р.

3 питання порядку денного М.) 5: «Розгляд звіту Правління за 2018 рік, та
прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення: «Затвердити звіт Правління за 2018 рік».
Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос. що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів. які

зареєструвалися для участі у загатьних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій.
цПРОТИ» - 0 голосів. що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів. які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та с власниками голосуючих простих
іменних акцій.
«ґУТРИМАЛІ/ІСЬ» - 0 голосів. що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій.
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ- АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ
НЕДІЙСНИМ» - 0 голосів. що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів. які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій.

3 5-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт Правління за 2018 рік.

'ЧЗСТі :» ЗЦГССІЬцид творах ШСЦІОПСЇЛВ

Підписи: ,

Голова Лічильної комісії: (%, '977 О.В. Кошик

Члени Лічильної комісії: %;: Н.В. Кліменченко
7%Ь/ Л.Ю. Кривобок





ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ М» 7

на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «('КЛОПРПЛАД»

м. Заводське 16.04.2019 р.

Лічильна комісія у складі:
КошикОлександр Васильович
Кліменченко Наталія Володимирівни
Кривобок Людмила Юріївна
здійснюючи повноваження '; підрахунку іоціосів склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 16.04.2019 р.
Час відкриття загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.
Станом на 9 годин 15 “:.“.їгґгтґ: т.: участі ;; загальних зборах акціонерів

зареєструвалися акціонери/ представник акціонера загальною кількістю 11 осіб. які у
сукупності володіють 1 874 228 штук простих іменних акцій. з них 1 акціонер/представник
акціонера, який володіє 1454191 штук голосуючих акцій, що становить 77.6 % від
кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до
переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів. станом на
10 квітня 2019 р.

З питання порядку денного М» 7: «Розподіл прибутку і збитків Товариства за
2018 рік».

Проект рішення: «Затвердити порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства».
Підсумок голосування:
«ЗА» - 1 454 191 голос. що становить 100 % від загальної кількості голосів

акціонерів. які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів. що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів. які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій.
«УТРИМАЛІ/ІСЬ» - 0 голосів. що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій.
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У І'ОЛОСУВАННЇ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ
НЕДІЙСНИМ» - 0 голосів. що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іченних акцій.

3 7-ґо питання порядку денного ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства.

Підписи:

Голова Лічильної комісії: /- О.В. Кошик

Члени Лічильної комісії: 5/ Н.В. Кліменченко

ь/ Л.Ю. Кривобок







ПРОТИ» - 0 голосів. що становить 0 де. від загальної кількості голосів акціонерів. які
зареєструвалися для участі у заіаіьних зборах та є втасникачи голосуючих простихіменних акцій.
ХТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. що становить 0 “о від загальної кількості голосів акціонерів.
ііх“; зареєструвалися для участі у загатьних зборах та є власниками голосуючих простих
;ченних акцій.
НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ

НЕЦІЙСНИМ» - 0 голосів що становить () % від загальної кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
;ченних акцій.

3 9-го питания порядку денного ВИРІШИЛИ:
Надати поперсдню згоду на вчинення Товариством значних правочинів. характер

їїПХ пов'язаний з фінансово - господарською діяльністю ПрАТ «СКЛОПРИЛАД».
предметом яких може бути купівля-продаж. виконання робіт. надання або одержання всіх
видів ішшіуі. позик. кредитів. поворотної фінансовоі допомоіи та інші правочини. не
заборонені законодавством. вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності. '; граничною сукупною вартістю 300 млн.
грн., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати
прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).
Надати повноваження голові правління Товариства протягом ] (одного) року з дати
проведення даних загальних річних зборів. здійснювати усі дії. необхідні для вчинення
[виконання) від імені Товариства значних правочинів (в тому числі доповнювати.змінювати. розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти. угоди). у
встановленому чинним законодавством України. Статутом Товариства та цим рішенням
порядку.

П'щписи:

Голова Лічильної комісії: (%% дй О.В. Кошик

Члени Лічильної комісії: Йа/ * Н.В. Кліменченко

%%; Л.Ю. Кривобок



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯМ 10
на річних заіальннх зборах акціонерів

ПрАТ «СКЛОПРНЛАД»
м. Заводське . 16.04.2019 р.

Лічильна комісія у складі:
Кошик Олександр Васильович
Кліменченко Наталія Володимирівна
Кривобок Людмили Юріївна
здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 16.042019 р.
Час відкриття загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.
Станом на 0 гоііііі 15 '(ШЇЇІІІП :тп ждет: ;: загальних зборах ак 'іэіісрів

зареєструвалися акціонери/ представник акціонера загальною кількістю 11 осіб які у
сукупності володіють 1 874 228 штук простих іменних акцій з них ] акціонер/представник
акціонера. який володіє 145419] штук голосхючих акцій. що становить 77.6 % від
кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства. які включені до
переліку акціонерів які мають право брати )час ть в загальних зборах акціонерів. станом на
10 квітня 2019 р

З питання порядку денного М 10: «Про затвердження принципів (кодексу)
корпоративного управління».

Проект рішення: «Заівердити принцип (кодекс) корпоративного управління»
Підсумок гопосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос. що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простихіменних акцій
«ПРОТИ» - 0 голосів. що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів. які
зареєструвалися для участі і загальних зборах та є власниками голосуючих простихіменних акцій.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. шотановить ()0/Ь від загальноі кііькості голосів акціонерів.
які зареєструвалися для участі у запальних зборах та є власниками голосуючих простихіменних акцій
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУБАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ
НЕДІЙСНИМ» - 0 голосів. шо Сіановніь 0 % віт загальної кількості голосів акціонерів які
зареєструвалися для участі у 3211альнііх зборах та є власниками голосуючих простихіменних акцій.

З 10-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:
Затвердити принцип (кодекс) корпоративного управління.

Підписи:

Голова Лічильної комісії: % О.В. Кошик“вщ-КуЧлени Лічильної комісії: , жд/ Н.В. Кліменченко

%%/ Л.Ю. Кривобок



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯМ.» 11
на річних загальних зборах акціонерів

ПрАТ "(“клоприлхд»
м. Заводське 16.04.20] 9 р.
Лічильна комісія у складі:
Кошик Олександр Васильович
К.“!іменченко Наталія Володимирівна
Кривобок Людмили Юріївна
здійснюючи повноваження л підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 16.0442019 р.
Час відкриття загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.
Станом на 9 годин 45 хвилин * ІЯ участі у загальних зборах акціонерів

зареєструватися акціонери . .. .. , тагалтпсю кількістю 1! тсіб. які у
сукупності володіють 1 874 228 штук простих іменних акцій. з них 1 акціонер/представник
акціонера. який володіє 145419] штук голосуючих акцій, що становить 776 % від
кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до
переліку акціонерів. які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів. станом на
10 квітня 2019 р.

З питання порядку денного У.» 11: («Про внесення змін до внутрішніх Положень
Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про
Правління», «Про Ревізійну комісію» та затвердження даних Положень в нових
редакціях».

Проект рішення: «Внести зміни до Положення «Про Загальні збори акціонерів».
виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів» в
новій редакції. Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду». виклавши його в новій
редакції. Затвердити Положення «Про Наглядову раду» в новій редакції. Внести зміни до
Положення «Про Правління». виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про
Правління» в новій редакції. Внести зміни до Положення «Про Ревізійну комісію».
виклавши його в новій редакці'і'і Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію» в новій
редакції».

Підсумок голосування:
«ЗА» - 1 454 191 голос. що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів. які
зареєструватися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів. що становить 0 до від загальної кількості голосів акціонерів. які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій.
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ
НЕДІЙСНІ/ІМ» - 0 голосів. що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів. які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих
іменних акцій.

З 11-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:
Внести зміни до Положення «Про Загальні збори акціонерів». виклавши його в новій
редакції. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів» в новій редакції. Внести
зміни до Положення «Про Наглядову раду». виклавши його в новій редакції. Затвердити
Положення «Про Наглядову раду» в новій редакції. Внести зміни до Положення «Про
Правління». виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Правління» в
новій редакції. Внести зміни до Положення «Про Ревізійну комісію». виклавши його в
новій редакції. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію» в новій редакції.
Підписи:
Голова Лічильно'і' коміс'
Члени Лічильної коміси:

О.В. Кошик
Н.В. Кліменченко
Л.Ю. Кривобок


