
8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів 100.000000000000

Опис Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в
термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi
товариства" - до 30 квiтня, а саме 12.04.2012р.
На пiдставi протоколу реєстрацiю акцiонерiв,
вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi
товариства", кворум для проведення зборiв досягнуто,
збори визнанi повноважними.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах: чотири особи.
У загальних зборах беруть участь акцiонери:
Акцiонер Тарута Сергiй Олексiйович - 57 простих акцiй,
28,5 % (вiдсоткiв) вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй;
Акцiонер Мкртчан Олег Артушевич - 85 простих акцiй,
42,5 % (вiдсоткiв) вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй;
Представник акцiонера Гайдук Олени Володимирiвни -
Удовенко Сергiй Петрович - 28
простих акцiй, 14 % (вiдсоткiв) вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй;
Акцiонер Акневський Юрiй Петрович - 30 простих акцiй,
15 % (вiдсоткiв) вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй,
- у сукупностi 200 (двiстi) штук простих акцiй, що
становить 100 % (вiдсоткiв) вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй.
Кворум загальних зборiв досягнутий: 100 % (вiдсоткiв)
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Голова загальних зборiв - Акневський Юрiй Петрович,
Секретар загальних зборiв - Колесниченко Олександр
Юрiйович.
Голова та секретар зборiв обранi акцiонерами
одноголосно.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори робочих органiв та затвердження регламенту
роботи загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Бахмутский
Аграрний Союз".
2. Звiт Генерального директора про результати
фiнансово-господарської дiяiьностi Товариства за 2011
рiк i затвердження основних напрямкiв дiяльностi
Товариства в 2012 роцi. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Генерального директора.
3. Звiт i висновок Ревiзора з результатiв перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011
рiк.
4. Затвердження балансу та рiчного звiту Товариства
за 2011 рiк.
5. Про порядок розподiлу прибутку за 2011 рiк.
6. Затвердження планових нормативiв розподiлу
прибутку в 2012 роцi.
Порядок голосування на загальних зборах з усiх питань
порядку денного - вiдкрите, з використанням мандату,
отриманого при реєстрацiї, за принципом "1 акцiя - 1
голос"
Будь - якi iншi питання чи пропозицiї в порядок денний
не вносились та не розглядались.

Дата проведення 23.04.2012

Чергові Позачергові

X



РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.1. Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ "Бахмутский Аграрньїй Союз" Акнєвського Юрiя
Петровича, секретарем загальних зборiв - Колесниченка
Олександра Юрiйовича;
1.2. Передати повноваження лiчильної комiсiї
представнику зберiгача ПрАТ "Експерт-Капiтал"
Нестеренко Тетянi Семенiвнi на пiдставi Додаткової
угоди № 2-021/12 вiд 16.03.2012 р. до Договору про
вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам №
Е-021/10 вiд 19.08.2010 р.
1.3.Затвердити наступний регламент зборiв:
- доповiдачам з питань порядку денного
- до 20 хвилин; на виступ у дебатах -до 10хвилин;
- на виступ з питаннями, довiдками, iнформацiєю -до
5хвилин;
- прийняття рiшень вiдбувається вiдкритим голосуванням
з використання мандату, отриманого при реєстрацiї, за
принципом 1 акцiя -1 голос;
- пiдрахунок голосiв проводить лiчильна комiсiя.
2.1. Звiт генерального директора про результати
фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Бахмутский
Аграрний Союз" за 2011 рiк прийняти до вiдома.
2.2. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства
в 2012 роцi в редакцiї, яка запропонована Генеральним
директором.
3. Звiт i висновок Ревiзора з результатiв перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2011 рiк прийняти до вiдома.
4. Затвердити звiт Генерального директора ПрАТ
"Бахмутский Аграрный Союз" про результати роботи за
2011 рiк, звiт та висновок Ревiзора з результатiв
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2011 рiк i рiчну фiнансову звiтнiсть
ПрАТ "Бахмутский Аграрный Союз" за 2011 рiк, у т.ч.
баланс Приватного акцiонерного товариства "Бахмутский
Аграрный  Союз" за 2011 рiк. 
5. Затвердити    наступний   порядок   розподiлу
прибутку   Приватного акцiонерного товариства
"Бахмутский Аграрный  Союз" за 2011 рiк:
а) Частину чистого прибутку в розмiрi 20 000 000,00
(двадцять мiльйонiв) гривень
направити на виплату дивiдендiв, у зв 'язку з чим
встановити:
- дивiденд на одну просту акцiю -100 000.00 грн.;
- дата складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв - 23 квiтня 2012 року;
- дивiденди виплатити акцiонерам за наданими ними
(або їх уповноваженими представниками) банкiвськими
реквiзитами шляхом безготiвкового перерахування в
нацiональнiй валютi України в строк до 23 жовтня 2012
року. У випадку часткової поетапної виплати дивiденди
перераховуються акцiонерам пропорцiйно частцi належних
їм простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй
Товариства.
б) Частину чистого прибутку в розмiрi 1206000,00
(один мiльйон двiстi шiсть тисяч) гривень направити на
премiюваня Генерального директора ПрАТ "Бахмутский
Аграрный Союз" Акнєвського Юрiя Петровича (iд. №
2334510552) за пiдсумками роботи пiдприємства в 2011
роцi. Виплату премiї пiсля утримання всiх обов'язкових
вiдрахувань провести у строк до 01 вересня 2012 року.
в) Залишок чистого прибутку в розмiрi 16 532 000,00
(шiстнадцять мiльйонiв п'ятсот тридцять двi тисячi)
гривень залишити у розпорядженнi пiдприємства i



реiнвестувати в розвиток виробництва i поповнення
обiгових коштiв.
6. Розподiл прибутку Приватного акцiонерного
товариства "Бахмутский Аграрный
Союз" за 2012 рiк проводити з урахуванням фiнансових
та економiчних показникiв
пiдприємства.
З усiх питань порядку денного з використанням
мандатiв, отриманими при реєстрацiї голосували  "ЗА" -
200 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих
на зборах акцiй; "ПРОТИ"-не було; "УТРИМАВСЯ" - не
було. Рiшення прийнято одноголосно.
Всi рiшення, що прийнятi/ухваленi на  Загальних зборах
акцiонерiв Товариства набирають чинностi негайно пiсля
пiдписання цього Протоколу головою та секретарем
загальних зборiв акцiонерiв.
Всi особи, шо були присутнi на Загальних зборах
акцiонерiв Товариства, не мають
претензiй до процедури проведення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства та до
прийнятих/ухвалених на зборах рiшень.
Голова зборiв Акнєвський Юрiй Петрович запропонував у
зв'язку з розглядом всiх питань
порядку денного закрити загальнi збори.
Iнших пропозицiй не надiйшло.

Вид загальних зборів

Кворум зборів 100.000000000000

Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв проводились
21.03.2012р. 
На пiдставi протоколу реєстрацiю акцiонерiв,
вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi
товариства", кворум для проведення зборiв досягнуто,
збори визнанi повноважними.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах: чотири особи.
У загальних зборах беруть участь акцiонери:
Акцiонер Тарута Сергiй Олексiйович - 57 простих акцiй,
28,5 % (вiдсоткiв) вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй;
Акцiонер Мкртчан Олег Артушевич - 85 простих акцiй,
42,5 % (вiдсоткiв) вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй;
Акцiонер Гайдук Олена Володимирiвна - 28 простих
акцiй, 14 % (вiдсоткiв) вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй;
Акцiонер Акневський Юрiй Петрович - 30 простих акцiй,
15 % (вiдсоткiв) вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй,
- у сукупностi 200 (двiстi) штук простих акцiй, що
становить 100 % (вiдсоткiв) вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй.
Кворум загальних зборiв досягнутий: 100 % (вiдсоткiв)
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Голова загальних зборiв - Тарута Сергiй Олексiйович,
Секретар загальних зборiв - Акнєвський Юрiй Петрович.
Голова та секретар зборiв обранi акцiонерами
одноголосно.

Дата проведення 21.03.2012

Чергові Позачергові

X



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про  обрання  робочих  органiв та затвердження
регламенту  роботи  загальних  зборiв
акцiонерiв Товариства.
2. Укладання, погодження   та попереднє схвалення
значних правочинiв ПрАТ "Бахмутский
Аграрний Союз", в тому числi з банками.
Порядок голосування на загальних зборах з усiх питань
порядку денного - вiдкрите, з використанням мандату,
отриманого при реєстрацiї, за принципом "1 акцiя - 1
голос"
Будь - якi iншi питання чи пропозицiї в порядок денний
не вносились та не розглядались.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.1.Обрати   Головою   позачергових   загальних
зборiв   акцiонерiв   ПрАТ "Бахмутский Аграрный
Союз"   Таруту    Сергiя   Олексiйовича,   секретарем
загальних   зборiв   - Акнєвського Юрiя Петровича;
1.2.Передати повноваження лiчильної комiсiї
представнику зберiгача ПрАТ "Експерт-
Капiтал" Нестеренко Тетянi Семенiвнi;
1.З.Затвердити наступний регламент зборiв:
- доповiдачам з питань порядку денного - до 20
хвилин;
- на виступ у дебатах - до 10 хвилин;
- на виступ з питаннями, довiдками, iнформацiєю - до 5
хвилин;
- прийняття рiшень вiдбувається вiдкритим
голосуванням з використання мандату,
отриманого при реєстрацiї, за принципом 1 акцiя -1
голос;
- пiдрахунок голосiв проводить лiчильна комiсiя.
2.1. Укласти з Банком Договiр поруки з метою
забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "Горлiвський
м'ясокомбiнат" перед Банком за договорами:
- договором про вiдкриття кредитної лiнiї №
35-Н/11/66/ЮО от 03.08.2011р., укладеним на наступних
умовах:
- невiдновлювана мультивалютна кредитна лiнiя з
лiмiтом 70 000 000,00(сiмдесят мiльйонiв) гривень 00
копiйок;
- валюта кредитування - гривня, євро, росiйський
рубль;
- строк - 60 (шiстдесят) мiсяцiв;
- процентна ставка:
-16 % (шiстнадцять процентiв) рiчних за користування
кредитом в гривнi;
- 3 - мiсячний LIBOR EUR + 8%(вiсiм процентiв)
рiчних,  але не  менше  9%(дев'яти процентiв) рiчних
за користування кредитом в євро;
- 3-мiсячннй  MOSPRIME +7%(сiм процентiв) рiчних ,
але не менше 11 %(одинадцять процентiв) рiчних за
користування кредитом в росiйських рублях,
Умови кредитування можуть бути змiненi в частиш
встановлення розмiру вiдсоткової ставки за
користування кредитною лiнiєю в гривнi, процентна
ставка розраховуватись за формулою:
UIRD 12М+3,5% рiчних, але не бiльше 40% рiчних.
При цьому, "UIRD 12М" - це "Український iндекс ставок
за депозитами фiзичних осiб" - iндикативна ставка в
гривнi за перiод 12 мiсяцiв, шо розраховується
компанiєю THOMSON REUTERS за методикою, розробленою
спiльно з Нацiональним банком України, на основi
номiнальних ставок ринку депозитiв фiзичних осiб, якi
оголошуються провiдними учасниками українського ринку



банкiвських депозитiв фiзичних осiб в українськiй
гривнi на вiдповiдний строк. Ставка розраховується
кожного робочого дня о 15.00 за київським часом та
публiкується на офiцiйнiй web-сторiнцi THOMSON
REUTERS. Нацiональний банк України щоденно розкриває у
вiльному доступi данi про значення UIRD в мережi
Iнтернет (http://bank.gov.ua/).
-  в строк до 30 квiтня 2012 року    внести змiни в
умови кредитування, шляхом укладання з Банком
додаткового договору до договору про вiдкриття
кредитної лiнiї №35-Н/11/66/ЮО  от   03.08.2011р.,
щодо  змiни   вiдсоткової  ставки   за   користування
кредитом в гривнi, на таких умовах, що розмiр
вiдсоткової ставки буде розраховуватись на пiдставi
"Українського  iндексу  ставок за депозитами  фiзичних
осiб"  з умовою переглялу вiдсоткової ставки не
частiше нiж один раз на три мiсяцi. В разi не
укладання в строк до 30 квiтня вищевказаного
додаткового договору кредитна  лiнiя вважається
вiдкритою на строк до 31 липня 2012 року. 
- Комiсiя за вiдкриття та ведення позичкового
рахунку в розмiрi 0,3% ( нуль цiлих три десятих
вiдсоткiв) вiд суми лiмiту Кредитної лiнi;
- Цiльове використання   -  на  придбання
виробничого  обладнання,  його   митного очищення ,
проведення робiт з монтажу, налагоджування та запуску
обладнання, оплату пов'язаних з   ним
будiвельно-монтажних   робiт,   придбання   матерiалiв
для   вище перелiчених робiт
- Графiк  зниження лiмiту кредитування:  з 25-го по
59-ий  мiсяцi кредитування - що мiсячно у сумi 1 944
444,00(один мiльйон дев'ятсот сорок чотири тисячi
чотириста сорок чотири) гривнi 00 копiйок; 60-ий
мiсяць кредитування - 1 944 460,00 (один мiльйон
дев'ятсот сорок чотири тисячi чотириста шiстдесят)
гривень 00 копiйок, договором    про   вiдкриття
кредитної лiнiї     №64-Н/11/120/ЮО   от
28.10.2011р., укладеним на наступних умовах:
- договором про вiдкриття кредитної лiнiї №
35-Н/11/66/ЮО от 03.08.2011р., укладеним на наступних
умовах:
- невiдновлювана мультивалютна кредитна лiнiя з
лiмiтом 70 000 000,00(сiмдесят мiльйонiв) гривень 00
копiйок;
- валюта кредитування - гривня, євро, росiйський
рубль;
- строк - 60 (шiстдесят) мiсяцiв;
- процентна ставка:
-16 % (шiстнадцять процентiв) рiчних за користування
кредитом в гривнi;
- 3 - мiсячний LIBOR EUR + 8%(вiсiм процентiв)
рiчних,  але не  менше  9%(дев'яти процентiв) рiчних
за користування кредитом в євро;
- 3-мiсячннй  MOSPRIME +7%(сiм процентiв) рiчних ,
але не менше 11 %(одинадцять процентiв) рiчних за
користування кредитом в росiйських рублях,
Умови кредитування можуть бути змiненi в частиш
встановлення розмiру вiдсоткової ставки за
користування кредитною лiнiєю в гривнi, процентна
ставка розраховуватись за формулою:
UIRD 12М+3,5% рiчних, але не бiльше 40% рiчних.
При цьому, "UIRD 12М" - це "Український iндекс ставок
за депозитами фiзичних осiб" - iндикативна ставка в
гривнi за перiод 12 мiсяцiв, шо розраховується
компанiєю THOMSON REUTERS за методикою, розробленою



спiльно з Нацiональним банком України, на основi
номiнальних ставок ринку депозитiв фiзичних осiб, якi
оголошуються провiдними учасниками українського ринку
банкiвських депозитiв фiзичних осiб в українськiй
гривнi на вiдповiдний строк. Ставка розраховується
кожного робочого дня о 15.00 за київським часом та
публiкується на офiцiйнiй web-сторiнцi THOMSON
REUTERS. Нацiональний банк України щоденно розкриває у
вiльному доступi данi про значення UIRD в мережi
Iнтернет (http://bank.gov.ua/).
-  в строк до 30 квiтня 2012 року    внести змiни в
умови кредитування, шляхом укладання з Банком
додаткового договору до договору про вiдкриття
кредитної лiнiї №35-Н/11/66/ЮО  от   03.08.2011р.,
щодо  змiни   вiдсоткової  ставки   за   користування
кредитом в гривнi, на таких умовах, що розмiр
вiдсоткової ставки буде розраховуватись на пiдставi
"Українського  iндексу  ставок за депозитами  фiзичних
осiб"  з умовою переглялу вiдсоткової ставки не
частiше нiж один раз на три мiсяцi. В разi не
укладання в строк до 30 квiтня вищевказаного
додаткового договору кредитна  лiнiя вважається
вiдкритою на строк до 31 липня 2012 року. 
- Комiсiя за вiдкриття та ведення позичкового
рахунку в розмiрi 0,3% ( нуль цiлих три десятих
вiдсоткiв) вiд суми лiмiту Кредитної лiнi;
- Цiльове використання   -  на  придбання
виробничого  обладнання,  його   митного очищення ,
проведення робiт з монтажу, налагоджування та запуску
обладнання, оплату пов'язаних з   ним
будiвельно-монтажних   робiт,   придбання   матерiалiв
для   вище перелiчених робiт
- Графiк  зниження лiмiту кредитування:  з 25-го по
59-ий  мiсяцi кредитування - що мiсячно у сумi 1 944
444,00(один мiльйон дев'ятсот сорок чотири тисячi
чотириста сорок чотири) гривнi 00 копiйок; 60-ий
мiсяць кредитування - 1 944 460,00 (один мiльйон
дев'ятсот сорок чотири тисячi чотириста шiстдесят)
гривень 00 копiйок, договором    про   вiдкриття
кредитної лiнiї     №64-Н/11/120/ЮО   от
28.10.2011р., укладеним на наступних умовах:
- Вiдновлювальна кредитна   лiнiя з лiмiтом  10 000
000,00 (десять мiльйонiв) гривень 00
копiйок;
- надання кредиту - траншами;
- валюта кредитування - гривня;
- строк - 36 (тридцять шiсть) мiсяцiв;
- термiн користування траншем не може перевищувати
365(триста шiстдесят)
календарних днiв;
- процентна ставка в розмiрi, що розраховується за
формулою:
UIRD12М+3 % рiчних, але не бiльше 40% рiчних.
При цьому, "UIRD12М" - це "Український iндекс ставок
за депозитами фiзичних осiб" - iндикативна ставка в
гривнi за перiод 12 мiсяцiв, шо розраховується
компанiєю THOMSON REUTERS за методикою, розробленою
спiльно з Нацiональним банком України, на основi
номiнальних ставок ринку депозитiв фiзичних осiб, якi
оголошуються провiдними учасниками українського ринку
банкiвських депозитiв фiзичних осiб в українськiй
гривнi на вiдповiдний строк. Ставка розраховується
кожного робочого дня о 15.00 за київським часом та
публiкується на офiцiйнiй web-сторiнцi THOMSON
REUTERS. Нацiональний банк України щоденно розкриває у



вiльному доступi данi про значення UIRD в мережi
Iнтернет (http://bank.gov.ua/).
Умови кредитування можуть бути змiненi в частинi
встановлення розмiру вiдсоткової ставки за
користування кредитною лiнiєю в гривнi, що буде
розраховуватись за формулою:
UIRD12М +3,5% рiчних, але не бiльше 40% рiчних.
- комiсiя за вiдкриття та обслуговування позичкового
рахунку в розмiрi 0,2% (нуль цiлих двi десятих
вiдсоткiв) вiд суми лiмiту Кредитної лiнiї;
-цiльове використання - поповнення обiгових коштiв;
- графiк зниження лiмiту кредитування:
- з 31-го по 35- ий мiсяцi кредитування - щомiсячно
у сумi 1 667 000,00 (один мiльйон шiстсот шiстдесят
сiм тисяч ) гривень 00 копiйок;
- 36- ий мiсяць кредитування - 1 665 000,00 (один
мiльйон шiстсот шiстдесят п'ять тисяч) гривень 00
копiйок.
2. 2. Надати Генеральному директору Товариства
Акнєвському Юрiю Петровичу повноваження на укладання
та пiдписання Договору поруки у забезпечення виконання
зобов'язань ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат" перед
Банком за договором про вiдкриття кредитної лiнiї №
35-Н/11/66/ЮО от 03.08.2011р. та договором про
вiдкриття кредитної лiнiї № 64-Н/11/120/ЮО от
28.10.2011р.
З усiх питань порядку денного з використанням
мандатiв, отриманими при реєстрацiї голосували  "ЗА" -
200 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих
на зборах акцiй; "ПРОТИ"-не було; "УТРИМАВСЯ" - не
було. Рiшення прийнято одноголосно.
Всi особи, що були присутнi на цих Загальних зборах
акцiонерiв Товариства, не мають претензiй  до
процедури  проведення цих Загальних зборiв  акцiонерiв
Товариства та до прийнятих/ухвалених на цих зборах
рiшень.


