8. Інформація про загальні збори акціонерів
 Вид загальних зборів
чергові
позачергові

 
X
Дата проведення
31.01.2011
Кворум зборів
85.5000000
Опис
Питання порядку денного загальних зборів:
1. Прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
2. Визначення способу повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
3. Порядок вилучення і знищення сертифікатів акцій.
Дата проведення та перелік питань порядку денного було запропоновано правлінням товариства та затверджено наглядовою радою ( протокол № 33 від 07.12.2010р.).
Про проведення зборів акціонери Товариства були повідомлені через органи друку - публікації у "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №231(989) від 09.12.2010р. та газеті "Емісія-інформ"  № 144(520) від 08.12.2010р., а також повідомлені персонально у листах, направлених поштою.
Пропозицій щодо змін до порядку денного за відведений за законом термін до товариства не надходило. 
Результати розгляду питань порядку денного:
По першому питанню порядку денного було прийнято рішення зборів акціонерів: перевести випуск простих іменних акцій ВАТ "Запоріжсклофлюс", випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування та затвердити Рішення про дематеріалізацію.
По 2 питанню порядку денного прийняте рішення: загальне повідомлення про дематеріалізацію опублікувати в офіційному печатному виданні - "ВІДОМОСТІ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку". Власників іменних акцій повідомити персонально поштою простими листами.
По 3 питанню порядку денного прийнято наступне рішення: для здійснення процедури вилучення і знищення сертифікатів акцій, випущених у документарній формі, до дати припинення ведення реєстру всім власникам іменних акцій належні їм акції повернути особисто або направити поштою рекомендованим листом реєстратору ТОВ "Альянс-ВІД" за адресою: 69035, м.Запоріжжя, вул. Суворова,4. Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів після депонування глобального сертифіката не допускається. Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів здійснити шляхом спалення з обов’язковим складенням акта про знищення.

  Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X
 
Дата проведення
24.05.2011
Кворум зборів
85.5300000
Опис
Питання порядку денного загальних зборів:
1.Обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення загальних зборів ВАТ «Запоріжсклофлюс».
2.Звіт Правління про результати  фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
3.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік .
4.Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
5.Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, розміру та порядку виплати частини прибутку (дивідендів) за 2010 рік, затвердження планових  нормативів  розподілу прибутку на 2011 рік.
6. Про зміну типу Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Запоріжсклофлюс» шляхом викладення його в новій редакції  у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту.
8. Внесення змін та доповнень до Положень про загальні збори, наглядову раду, правління,  ревізійну комісію  шляхом викладання їх в новій редакції. 
9. Попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та надання повноважень на укладання значних правочинів.
Дата проведення та перелік питань порядку денного було запропоновано правлінням товариства та затверджено наглядовою радою ( протокол № 38 від 30.03.2011р.).
Про проведення зборів акціонери Товариства були повідомлені через органи друку - публікації у "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №64(1069) від 06.04.2011р. та газеті "Емісія-інформ"  № 36(566) від 04.04.2011р., а також повідомлені персонально у листах, направлених поштою.
Пропозицій щодо змін до порядку денного за відведений за законом термін до товариства не надходило. 
Результати розгляду питань порядку денного:
По 1 питанню порядку денного прийняте рішення:     Обрати лічильну комісію у складі 5 осіб, персонально: Шпичак В.М., Чернишева Т.Г., Горностаєв О.Ю., Барабаш Н.М., головою Ємельянову В.П. та затвердити порядок проведення зборів згідно до наступного порядку денного:1. Обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення загальних зборів ВАТ «Запоріжсклофлюс».
2. Звіт Правління про результати  фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік .4.Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.5.Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, розміру та порядку виплати частини прибутку (дивідендів) за 2010 рік, затвердження планових  нормативів  розподілу прибутку на 2011 рік.6.Про зміну типу Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».7.Внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Запоріжсклофлюс» шляхом викладення його в новій редакції  у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту.8. Внесення змін та доповнень до Положень про загальні збори, наглядову раду, правління,  ревізійну комісію  шляхом викладання їх в новій редакції. 9. Попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та надання повноважень на укладання значних правочинів. Також  встановити: для доповіді по 2 питанню – до 20 хв.; для доповідей по іншим питанням – до 10 хв.; виступи – до 7 хв.; відповіді на питання – до 2 хв. Збори провести за 1 год.40 хв. без перерви.
По 2 питанню порядку денного прийняте рішення: Визнати роботу Правління щодо забезпечення статутної діяльності у 2010 році задовільною.Правлінню у 2011 році закріпити конкурентні позиції підприємства на ринку силікату натрію, зварювальних флюсів, скловиробів, підвищити конкурентноспособність за рахунок поліпшення якості продукції і підвищення ефективності виробництва.  Правлінню та структурним підрозділам у 2011 році спрямувати зусилля на: вирішення основних питань статутної діяльності підприємства; проведення реконструкції і модернізації виробництва у відповідності до організаційно-технічних заходів; виконання основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік, а саме забезпечити реалізацію продукції: флюсів зварювальних - не менше 5 тис. тн.; силікату натрію – не менше 62,5 тис. тн; скловиробів – не менше 18,8 млн. шт.
По 3 питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.
По 4 питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити  річний звіт Товариства за 2010 рік.
По 5 питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, строк, розмір та порядок виплати частини прибутку (дивідендів) за 2010 рік, затвердження планових  нормативів  розподілу прибутку на 2011 рік»:
Чистий прибуток, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2010 рік в сумі 9689 тис. грн.,  розподілити по наступних нормативах:Резервний фонд не нараховувати; Направити на виплату дивідендів  суму 3010429,40 грн.;Суму нерозподіленого прибутку, що залишилася - направити на розширення і розвиток власної діяльності (самофінансування).
Нарахувати дивіденди акціонерам, що є учасниками Товариства станом на 01.06.2011г., пропорційно кількості акцій, що належать ним, у розмірі 0,55 грн. на одну акцію.
Встановити: Строк виплати дивідендів – з 1 червня по 24 листопада 2011 року.Порядок виплати дивідендів:  акціонерам - фізичним особам через касу підприємства за наявності паспорта і ідентифікаційного коду  або поштовим переказом за наявності їх заяви з вказівкою повної поштової адреси і копії паспорта і ідентифікаційного коду; акціонерам - юридичним особам шляхом перерахування на їх розрахунковий рахунок при наданні необхідних документів.
Плановий чистий прибуток за підсумками фінансово-господарської діяльності в 2011 році розподілити по наступних нормативах: Резервний фонд  не нараховувати; 15% - направити до фонду дивідендів; 85% - нерозподіленого прибутку - направити на розширення і розвиток власної діяльності (самофінансування).
По 6 питанню порядку денного прийняте рішення:Змінити тип Товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.
По 7 питанню порядку денного прийняте рішення:Затвердити Статут  ПАТ «Запоріжсклофлюс» в новій редакції. Уповноважити голову зборів підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Запоріжсклофлюс». Правлінню Товариства зареєструвати Статут в новій редакції відповідно до чинного законодавства.
По 8 питанню порядку денного прийняте рішення:Затвердити Положення ПАТ «Запоріжсклофлюс» в новій редакції: Про загальні збори, Про наглядову раду, Про правління, Про ревізійну комісію.
По 9 питанню порядку денного прийняте рішення:Попередньо затвердити кожен договір купівлі-продажу, який може вчинятися Товариством впродовж одного року з  24 травня 2011 року і вартість яких перевищує 25,2 млн. грн.:
на постачання: зварювальних флюсів  - до 65 млн. грн.; силікату натрію -  до 50 млн. грн.
на придбання сировини: соди кальцинованої – до 65  млн. грн.; концентрату марганцевого –  до 50 млн. грн.
Надати повноваження на укладення  договорів купівлі – продажі: 
• на постачання продукції, що випускається - заступнику генерального директора по зовнішньоекономічним зв`язках і маркетингу;  
• на придбання сировинних матеріалів – заступнику генерального директора по комерційним і загальним питанням; 
• в разі їх відсутності (незалежно від причин),  надати повноваження на укладення договорів купівлі-продажу голові наглядової ради.

 

