ПРОТОКОЛ № 2013-1
Загальних Зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»
м.Київ
25 квітня 2013р.
Місце проведення: м. Київ, вул. Миру, 17, корпус 16 (приміщення їдальні)
Час проведення: 15.00-16.30
Перед початком Загальних Зборів Акціонерів Товариства Член Наглядової Ради Товариства
Голобородько О.Б. проінформував акціонерів про порядок підготовки до проведення
Загальних зборів, а саме, що згідно вимог чинного законодавства України та Статуту
Товариства 19 березня 2013 року на засіданні Наглядової Ради (протокол № 16) було
прийнято рішення про проведення річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ
"Борщагівський ХФЗ" 25 квітня 2012 року та затверджено проект порядку денного Зборів
Акціонерів. Також нагадав акціонерам, що оголошення про проведення загальних зборів
акціонерів із зазначенням порядку денного та іншої інформації було надруковане, як
передбачено чинним законодавством, у офіційному друкованому виданні Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку - бюлетені «Цінні папери України» №54 (3604)
від 22 березня 2013 року. Про проведення Загальних зборів всіх акціонерів товариства також
було персонально повідомлено з врученням проекту порядку денного (під розпис та
рекомендованими листами).
Всі акціонери мали право надати свої пропозиції щодо порядку денного не менш як за 20
днів до дати проведення зборів. У вказаний термін пропозицій від акціонерів щодо порядку
денного Загальних Зборів не надходило.
З урахуванням вищевикладеного 08 квітня 2013 року Наглядова Рада розглянула та
затвердила Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ",
схвалила проекти рішень з питань порядку денного, а також затвердила форму і текст
бюлетенів для голосування та призначила Реєстраційну комісію 22.04.2013 року на запит
Товариства депозитарій – ПрАТ «ВДЦП» надав зведений обліковий реєстр власників цінних
паперів Товариства станом на 19 квітня 2013 року (перелік акціонерів, які мають право на
участь у Загальних Зборах), згідно якого і проводилась реєстрація акціонерів.
Також доповідач повідомив, що відповідно до Статуту Товариства Головою Загальних
Зборів є Голова Наглядової Ради Товариства та передав слово Голові Наглядової Ради
Товариства Безпальку Миколі Андрійовичу.
Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. привітав акціонерів з початком Загальних Зборів та
надав слово Голові Реєстраційної комісії Довбні Н.О. для оголошення результатів реєстрації
акціонерів для участі у Загальних Зборах.
Голова Реєстраційної комісії Довбня Н.О. повідомила акціонерів, що загальна кількість осіб,
включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах становить
277 осіб. З них, згідно «Переліку Акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних
Зборах Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» 25.04.2013 року» для участі у Загальних
Зборах зареєструвалися та отримали пакет бюлетенів для голосування 154 акціонерів
(представників акціонерів), які загалом володіють 9759 акціями (голосами), що становить
94,28% голосів від загальної кількості голосуючих акцій.
Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів, кворум Загальних Зборів, що має
становити не менше 60% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій –
наявний. Загальні Збори є правомочними. Жодних скарг чи заперечень з приводу процедури
реєстрації до Реєстраційної комісії не надходило. Відмов у реєстрації не було.
Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. оголосив Порядок денний Загальних Зборів

Акціонерів Товариства:
1. Про питання порядку проведення Загальних Зборів Акціонерів (обрання лічильної
комісії та Секретаря Зборів)
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності
товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової Ради за 2012 рік.
4. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ
«Борщагівський ХФЗ» за 2012 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2012 рік та виплату дивідендів
6. Про внесення змін до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».
7. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагівський
ХФЗ»
Перед початком розгляду питань Порядку денного Голова Загальних Зборів Безпалько М.А.
пояснив, що голосування та підрахунок голосів на Загальних Зборах буде відбуватися
наступним чином:
З усіх питань Порядку денного голосування буде проводитись за допомогою бюлетенів для
голосування, які були видані акціонерам під час реєстрації. При цьому Голова Зборів в
порядку черговості оголошує питання Порядку денного, проект рішення з нього та вказує
номер відповідного бюлетеня.
Підрахунок голосів проводиться за принципом одна акція – один голос. Підрахунок голосів
по першому питанню Порядку денного, а саме щодо обрання лічильної комісії та секретаря
Загальних Зборів будуть здійснювати діючі члени Реєстраційної комісії, призначені
Рішенням Наглядової Ради Товариства від 08.04.2013 р. (протокол № 17). Заперечень щодо
оголошеного порядку голосування та підрахунку голосів не було.
Голова Зборів Безпалько М.А. запропонував перейти до розгляду питань Порядку денного
Загальних Зборів Акціонерів.
СЛУХАЛИ: «1. Про питання порядку проведення Загальних Зборів Акціонерів (обрання
лічильної комісії та Секретаря Зборів)».
1. Доповідач – Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. відповідно до проекту рішення з
питання Порядку денного №1 запропонував:
1.1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Довбня Н.О., члени
лічильної комісії: Кливак В.І., Галензовська М.В., Ковчан Т.М., Гурська Г.І., Чорнолуцька
О.І., Білоус К.І., Сова М.Є.;
1.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Акціонерів Голобородька Олега Борисовича;
1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:
•
•
•
•

доповіді з питань порядку денного – до 25 хв.
виступи по обговоренню доповідей – до 5 хв.
відповіді на запитання доповідачів – до 10 хв.
тривалість Загальних Зборів – до 3-х годин.

Підсумки голосування (оголосила голова Реєстраційної комісії – Довбня Н.О.):
«ЗА» - 9759 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх
представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;
«ПРОТИ» - не було; «УТРИМАЛИСЬ» - не було.
За підсумками голосування простою більшістю голосів ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1.«Обрати лічильну комісію Загальних зборів Акціонерів у складі: Голова лічильної
комісії – Довбня Н.О., члени лічильної комісії: Кливак В.І., Галензовська М.В., Ковчан
Т.М., Гурська Г.І., Чорнолуцька О.І., Білоус К.І., Сова М.Є.
1.2.Обрати Секретарем Загальних Зборів Акціонерів Голобородька Олега Борисовича.
1.3.Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:
•
•
•
•

доповіді з питань порядку денного – до 25 хв.
виступи по обговоренню доповідей – до 5 хв.
відповіді на запитання до доповідачів – до 10 хв.
тривалість Загальних Зборів – до 3-х годин»

СЛУХАЛИ: «2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2012 рік»
2.Доповідач – Генеральний директор Безпалько Л.В. повідомила про результати діяльності
Товариства за підсумками 2012 року. Запитань від акціонерів не надходило.. Відповідно до
проекту рішення з питання Порядку денного №2 Голова Зборів Безпалько М.А. запропонував
Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2012 рік – затвердити.
Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.):
«ЗА» - 9759 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх
представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;
«ПРОТИ» - не було; «УТРИМАЛИСЬ» - не було.
За підсумками голосування простою більшістю голосів ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
2. «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2012 рік – затвердити».
СЛУХАЛИ: «3. Звіт Наглядової Ради за 2012 рік»
3. Доповідач – Голова Зборів – Голова Наглядової Ради Безпалько М.А. повідомив про
результати діяльності Наглядової Ради Товариства за 2012 рік. Запитань від акціонерів та
доповнень від членів Наглядової Ради Товариства не надходило.
Голова Загальних Зборів Безпалько М.А., відповідно до проекту рішення з питання Порядку
денного №3, запропонував Звіт Наглядової Ради за 2012 рік – затвердити.
Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.):
«ЗА» - 9759 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх
представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;
«ПРОТИ» - не було; «УТРИМАЛИСЬ» - не було.
За підсумками голосування простою більшістю голосів ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
3. «Звіт Наглядової Ради за 2012 рік – затвердити»
СЛУХАЛИ: «4. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ
«Борщагівський ХФЗ» за 2012 рік»
4. Доповідач – член Наглядової Ради Товариства – Фінансовий директор Артеменко Т.Ф.
повідомила про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та звернула
увагу, що за результатами щорічного аудиту показники річного балансу Товариства за 2012
фінансовий рік є достовірними і підтверджуються даними бухгалтерського обліку. Запитань

від акціонерів не надходило.
Голова Загальних Зборів Безпалько М.А, відповідно до проекту рішення з питання Порядку
денного №4, запропонував Річний звіт та річну фінансову звітність ПАТ НВЦ
«Борщагівський ХФЗ» за 2012 рік – затвердити.
Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.):
«ЗА» - 9759 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх
представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;
«ПРОТИ» - не було; «УТРИМАЛИСЬ» - не було.
За підсумками голосування простою більшістю голосів ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
4. «Річний звіт та річну фінансову звітність ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2012
рік – затвердити».
СЛУХАЛИ: «5. Про розподіл прибутку за 2012 рік та виплату дивідендів»
5. Доповідач – член Наглядової Ради Товариства – Сова Є.О. повідомив про напрямки
розподілу отриманого прибутку та про рішення щодо виплати акціонерам дивідендів.
Запитань від акціонерів не надходило.
Голова Загальних Зборів Безпалько М.А., відповідно до проекту рішення з питання Порядку
денного № 5, запропонував: підсумки розподілу прибутку, отриманого за результатами
роботи в 2012 році – затвердити. За підсумками 2012 року затвердити розмір дивідендів на 1
акцію – 1200, 00 (одна тисяча двісті) гривень, 00 коп. Виплатити акціонерам дивіденди за
2012 рік в період з 25 квітня 2013 року по 25 жовтня 2013 року. Дозволити виплату
дивідендів частинами, в залежності від наявних грошових коштів на рахунках Товариства.
Датою складення Переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів встановити 25
квітня 2013 року.
Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.):
«ЗА» - 9759 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх
представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;
«ПРОТИ» - не було; «УТРИМАЛИСЬ» - не було.
За підсумками голосування простою більшістю голосів ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
«5.1. Підсумки розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи в 2012 році –
затвердити.
5.2. За підсумками 2012 року затвердити розмір дивідендів на 1 акцію – 1200,00 (одна
тисяча двісті) гривень, 00 коп.
5.3. Виплатити акціонерам дивіденди за 2012 рік в період з 25 квітня 2013 року по 25
жовтня 2013 року. Дозволити виплату дивідендів частинами, в залежності від наявних
грошових коштів на рахунках Товариства.
5.4. Датою складення Переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів
встановити 25 квітня 2013 року.»
СЛУХАЛИ: «6. Про внесення змін до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».
6. Доповідач - член Наглядової Ради Товариства – Заступник Генерального директора з
інвестиційно-юридичних питань Голобородько О.Б. повідомив акціонерів про необхідність
внесення незначних змін до Статуту Товариства (виправлення помилки в англійському
варіанті назви (абзац підпункту 1.3.1. пункту 1.3.) та вилучення підпункту 12.12.20 пункту

12.12. статті 12 Статуту. Зачитав проект Змін до Статуту. Запитань від акціонерів не
надходило.
Голова Загальних Зборів Безпалько М.А., відповідно до проекту рішення з питання Порядку
денного № 6, запропонував: Зміни до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» затвердити.
Доручити Генеральному директору підписати та подати зміни до Статуту на державну
реєстрацію.
Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.):
«ЗА» - 9756 голосів, що складає 99,97 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх
представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;
«ПРОТИ» - не було; «УТРИМАЛИСЬ» - не було.
«Не голосувало» - 3 голоси.
За підсумками голосування більш як трьома чвертями голосів ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
«6.1. Зміни до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» затвердити. 6.2. Доручити
Генеральному директору підписати та подати зміни до Статуту на державну
реєстрацію.»
СЛУХАЛИ: «7. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ
«Борщагівський ХФЗ»
7. Доповідач – член Наглядової Ради Товариства – Заступник Генерального директора з
інвестиційно-юридичних питань Голобородько О.Б. запропонував вказане питання зняти з
голосування як передчасне.
Голосування з питання Порядку денного № 7 «Про внесення змін до Положення про
Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» - не відбулось.
Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. повідомив, що порядок денний вичерпано і
оголосив збори закритими.
Голова Загальних Зборів
_______________ М.А.Безпалько

Секретар Загальних Зборів
_______________ О.Б. Голобородько
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