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веб-сайті Товариства в мережі Інтернет за адресою: 
 http://ingok.metinvestholding.com/ru/about/info. Крім того, повідомлення про про-

ведення загальних зборів було розміщене в загальнодоступній інформаційній базі даних 
НКЦПФР за адресою http://stockmarket.gov.ua. 

 

До порядку денного увійшли наступні питання: 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ. 
 

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів То-

вариства. 
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 розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства 

у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру 
дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення 
строку, порядку та способу виплати дивідендів. 

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 акціоне-
рів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 
 

Після вирішення процедурних питань, учасники зборів перейшли до розгляду пи-
тань порядку денного. 

1. 
Слухали по першому питанню порядку денного «Обрання лічильної комісії Зага-

льних зборів акціонерів Товариства» Голову зборів Гопака А.А., який запропонував для 
проведення зборів обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: 

1. Муходінов Микола Леонідовичя - Голова комісії 
2. Клінкевич Олена Анатоліївна  - член комісії 

Заперечень та інших пропозицій не надійшло. 
Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування за цим питан-

ням проводилось бюлетенем № 1. 
Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (прото-

кол № 1 про підсумки голосування додається): 
 
Голосували: “ЗА” - 2 753 197 520 голосів, що становить 100,00% від 

загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у 
зборах 

 “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
голосів осіб, що беруть участь у зборах 

 “УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
голосів осіб, що беруть участь у зборах 

 «НЕ ГОЛОСУВА-
ЛИ» 

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
голосів осіб, що беруть участь у зборах 

 «ВИЗНАНО НЕ- - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
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ДІЙСНИМИ» голосів осіб, що беруть участь у зборах 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
Вирішили:  

1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:  
1. Муходінов Микола Леонідович – Голова лічильної комісії 
2. Клінкевич Олена Анатоліївна  - член лічильної комісії 

 

2. 
Слухали по другому питанню порядку денного «Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства» Голову зборів Гопака А.А, 
який запропонував затвердити порядок прийняття рішень з питань порядку проведення 
Загальних зборів та регламент зборів: 

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 Това-

риства. 
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 розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 

2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів 
за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та спосо-
бу виплати дивідендів. 

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 характе-
ру 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 Сек-

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

Заперечень та інших пропозицій не надійшло. 
Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному пи-

танню проводилось бюлетенем № 2. 
Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (прото-

кол № 2 про підсумки голосування додається): 
 
Голосували: “ЗА” - 2 753 197 520 голосів, що становить 100,00% від за-

гальної кількості голосів осіб, що беруть участь у 
зборах 

 “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
голосів осіб, що беруть участь у зборах 

 “УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
голосів осіб, що беруть участь у зборах 

 «НЕ ГОЛОСУВА- - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
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ЛИ» голосів осіб, що беруть участь у зборах 
 «ВИЗНАНО НЕ-

ДІЙСНИМИ» 
- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 

голосів осіб, що беруть участь у зборах 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
Вирішили:  

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 То-

вариства. 
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 розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 

2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру ди-
відендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, 
порядку та способу виплати дивідендів. 

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 Сек-
ретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розгляда-
ється. Анонімні запитання не розглядаються. 

 
 

3. 
Слухали по третьому питанню порядку денного «Прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік» Голову зборів Гопака 
А.А, який запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік. 

Заперечень та інших пропозицій не надійшло. 
Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному пи-

танню проводилось бюлетенем № 3. 
Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (прото-

кол № 3 про підсумки голосування додається): 
 
Голосували: “ЗА” - 2 753 197 520 голосів, що становить 100,00% від за-

гальної кількості голосів осіб, що беруть участь у 
зборах 

 “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
голосів осіб, що беруть участь у зборах 

 “УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
голосів осіб, що беруть участь у зборах 

 «НЕ ГОЛОСУВА- - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
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ЛИ» голосів осіб, що беруть участь у зборах 
 «ВИЗНАНО НЕ-

ДІЙСНИМИ» 
- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 

голосів осіб, що беруть участь у зборах 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Вирішили:  
3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік. 

 
 
 
 
 

4. 
Слухали по четвертому питанню порядку денного «Прийняття рішення за нас-

лідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік» Голову зборів Гопака 
А.А, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 

Заперечень та інших пропозицій не надійшло. 
Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному пи-

танню проводилось бюлетенем № 4. 
Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (прото-

кол № 4 про підсумки голосування додається): 
 
Голосували: “ЗА” - 2 753 197 520 голосів, що становить 100,00% від 

загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у 
зборах 

 “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
голосів осіб, що беруть участь у зборах 

 “УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
голосів осіб, що беруть участь у зборах 

 «НЕ ГОЛОСУВА-
ЛИ» 

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
голосів осіб, що беруть участь у зборах 

 «ВИЗНАНО НЕ-
ДІЙСНИМИ» 

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
голосів осіб, що беруть участь у зборах 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Вирішили:  
4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 

 
 

5. 
Слухали по п’ятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту (річ-

ної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік» Голову зборів Гопака А.А, який запро-
понував затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік. 

Заперечень та інших пропозицій не надійшло. 
Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному пи-

танню проводилось бюлетенем № 5. 
Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (прото-

кол № 5 про підсумки голосування додається): 
 
Голосували: “ЗА” - 2 753 197 520 голосів, що становить 100,00% від 

загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у 
зборах 

 “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
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голосів осіб, що беруть участь у зборах 
 “УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 

голосів осіб, що беруть участь у зборах 
 «НЕ ГОЛОСУВА-

ЛИ» 
- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 

голосів осіб, що беруть участь у зборах 
 «ВИЗНАНО НЕ-

ДІЙСНИМИ» 
- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 

голосів осіб, що беруть участь у зборах 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Вирішили:  
5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт про фі-

нансові 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 (додаються). 

 
 

6. 
Слухали по шостому питанню порядку денного «Визначення порядку розподілу 

прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення 
про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними ак-
ціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивіден-
дів» Голову зборів Гопака А.А, який запропонував затвердити наступний порядок розподі-
лу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році: 

6.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Това-
риством у 2017 році в сумі 5 711 260 027,44 грн. (п’ять мільярдів сімсот одинадцять міль-
йонів двісті шістдесят тисяч двадцять сім гривень 44 копійки): 

- 2 160 000 000,00 грн. (два мільярди сто шістдесят мільйонів гривень нуль копійок), 
направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ІНГЗК» (0.78271487 гривень на 1 (од-
ну) просту акцію); 

- 3 551 260 027,44 (три мільярди п’ятсот п’ятдесят один мільйон двісті шістдесят ти-
сяч двадцять сім гривень 44 копійки) гривень залишити нерозподіленими. 

6.2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання ди-
відендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та 
строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «ІНГЗК». 

6.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства по-
винна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «ІНГЗК» 

Заперечень та інших пропозицій не надійшло. 
Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному пи-

танню проводилось бюлетенем № 6. 
Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (прото-

кол № 6 про підсумки голосування додається): 
 
Голосували: “ЗА” - 2 753 197 520 голосів, що становить 100,00% від 

загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у 
зборах 

 “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
голосів осіб, що беруть участь у зборах 

 “УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
голосів осіб, що беруть участь у зборах 

 «НЕ ГОЛОСУВА- - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
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ЛИ» голосів осіб, що беруть участь у зборах 
 «ВИЗНАНО НЕ-

ДІЙСНИМИ» 
- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 

голосів осіб, що беруть участь у зборах 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Вирішили:  
6.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товари-

ством у 2017 році в сумі 5 711 260 027,44 грн. (п’ять мільярдів сімсот одинадцять мі-
льйонів двісті шістдесят тисяч двадцять сім гривень 44 копійки): 
- 2 160 000 000,00 грн. (два мільярди сто шістдесят мільйонів гривень нуль копійок), 

направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ІНГЗК» (0,78271487 гривень на 
1 (одну) просту акцію); 

- 3 551 260 027,44 (три мільярди п’ятсот п’ятдесят один мільйон двісті шістдесят ти-
сяч двадцять сім гривень 44 копійки) гривень залишити нерозподіленими. 

6.2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивіде-
ндів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) 
та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «ІНГЗК». 

6.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна 
здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «ІНГЗК» 

 
 

7. 
Слухали по сьомому питанню порядку денного «Затвердження Статуту Това-

риства у новій редакції» Голову зборів Гопака А.А, який запропонував затвердити статут 
Товариства у новій редакції. 

Заперечень та інших пропозицій не надійшло. 
Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному пи-

танню проводилось бюлетенем № 7. 
Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (прото-

кол № 7 про підсумки голосування додається): 
 
Голосували: “ЗА” - 2 753 197 520 голосів, що становить 100,00% від 

загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у 
зборах 

 “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
голосів осіб, що беруть участь у зборах 

 “УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
голосів осіб, що беруть участь у зборах 

 «НЕ ГОЛОСУВА-
ЛИ» 

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
голосів осіб, що беруть участь у зборах 

 «ВИЗНАНО НЕ-
ДІЙСНИМИ» 

- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 
голосів осіб, що беруть участь у зборах 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Вирішили:  
7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції (додається).  
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 
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державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. 
 
 

8. 
Слухали по восьмому питанню порядку денного «Попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які мо-
жуть 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» Голову зборів Гопака А.А, який запропонував надати 
попередню згоду на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересова-
ність, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прий-
няття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочи-
нів та їх граничної сукупної вартості: 

8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні това-
риства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому 
числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума ко-
штів, 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 фі-
нансово-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.) (реєстра-
ційний 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 (засо-
бів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акре-
дитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо 
забезпечення виконання зобов’язань, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквіва-
лентна 736 000 000 (сімсот тридцять шість мільйонів) 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 917 500 000 (дев’ятсот сімнадцять мільйонів п’ятсот тисяч) до-
ларів США. 

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його 
обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним дире-
ктором 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 
Протоколом № 99 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 року. 

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заін-
тересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Това-
риства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступ-
ного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом уп-
равління Товариства. 

Заперечень та інших пропозицій не надійшло. 
Голова зборів Гопак А.А. запропонував проголосувати. Голосування по даному пи-

танню проводилось бюлетенем № 8. 
Після голосування Голова зборів Гопак А.А. оголосив підсумки голосування (прото-

кол № 8 про підсумки голосування додається): 



 9

 
Голосували: “ЗА” - 2 753 197 520 голосів, що становить 99,767066% від 

загальної кількості голосів 
 “ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 

голосів 
 “УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 

голосів 
 «НЕ ГОЛОСУВА-

ЛИ» 
- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 

голосів 
 «ВИЗНАНО НЕ-

ДІЙСНИМИ» 
- 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості 

голосів 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Вирішили:  
8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товарист-

ва» 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 Това-
риством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (од-
ного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а 
саме: 

8.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відпо-
відальністю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєст-
раційний 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 ак-
тивів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), 
застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов’язань, граничною 
вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 736 000 000 (сімсот тридцять шість 
мільйонів) 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 по-
винна перевищувати 917 500 000 (дев’ятсот сімнадцять мільйонів п’ятсот тисяч) до-
ларів 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 правочи-
нів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рі-
шення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних 
правочинів», що затверджена Протоколом № 99 Наглядової ради Товариства від 
04.07.2013 року. 

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтере-
сованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів То-
вариства 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. 

 
 






