
ПРОТОКОЛ .V* 1
п ро  п ідс ум ки  го л о су в а н н я  на  чер го в и х  з а г а л ь н и х  зборах  а к ц іо н ер ів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
м. Ссвєродонсцьк 28 квітня 2017р

Тимчасова лічильна комісії у складі членів комісії сформована Наглядовою радою акціонерного 
товариства (протокол №  01/03 від 15.03.201? року) у складі 3-х осіб Федяй Т.Г., Ряднової В.В., Золотухіної 
О.В. провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні збори акціонерів 
Товариства.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 09.30 годині, за 
місцезнаходженням Товариства: Україна, Луганська область, м. Ссвсродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54, 
зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  24.04.2017 року. 
Порядок голосування згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» бюлетенями.
Підрахунок голосів по першому миганню порядку денного було здійснено тимчасовою лічильною 

комісією та передано лічильній комісії.
Перш е питання порядку денного: Про обрання лічильної ком ісії загальних зборів акціонерів 
Товариства, прийняття ріш ення про припинення ї ї  повноважень.
П роект ріш ення: І Іередати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «А налітік 
- Рсгістратор» згідно договору. П овноваження лічильної ком ісії припиняю ться після закінчення цих 
загальних зборів акціонерів.
Голосували:

«за» - 34 291972 голосів, шо складає 100 %  від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосую чих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0  %  від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосую чих з цього питання акцій, 

«утримались» - 0 голосів, ш о складає 0 %  від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та е  власниками голосую чих з цього питання акцій. 
Виріш или: Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТО В «А налітік - 
Рсгістратор» згідно договору. П овноваж ення лічильної ком ісії припиняю ться після закінчення цих 
загальних зборів акціонерів.

тим часової лічильної коміс 

тим часової лічильної коміс 

тимчасової л ічильної коміс

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -  0. 
К ількість голосів акціонерів за бю лстснямн^ввзнш шзд? недійсними -  0.

Член

Член

В.В. Ряднова 

О.В. Золотухіна

Член .Г. Федяй



ПРОТОКОЛ л» 2 
про підсумки голосування ия чергових іага .іьи и х  зборах акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
м. Северодонецьк 28 квітня 2017р

Лічильна комісії у складі членів комісії Федяй Т.Г., Ряднової В.В., Золотухіної О.В. більшістю голосів 
обрало Головою лічильної комісії Федяй Т.Г.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні 
збори акціонерів Товариства.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 09.30 годині, за 
місцезнаходженням Товариства: Україна, Луганська область, м. Ссверодонеиьк. вул. Енергетиків, буд. 54, 
зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  24.04.2017 року.
Порядок голосування згідно ЗУ «І Іро акціонерні Товариства» бюлетенями.
Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного було здійснено тимчасовою лічильною 

комісісю та передано лічильній комісії.

Друге питання порядку денного: Про обраіпія головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів 
товариства

П роект рішення: Обрати головуючим загальних зборів акціонерів Товариства -  Феденка С.І.,
секретарем загальних зборів акціонерів -  Комісаренка A.B.

Голосували:
«за» - 34 291972 голосів, шо складас 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«проти» - 0 голосів, що складас 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та е власниками голосуючих з цього питання акцій.
^утримались» • 0 голосів, що складас 0 % віл загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у  загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питання акцій.
Вирішили: Обрати головуючим загальних зборів акціонерів Товариства -  Феденка С.І., секретарем 

загальних зборів акціонерів -  Комісаренка A.B.

К іл ьк ість  голосів  акц іон ерів , які 
К ільк ість  голосів  акц іон ер ів  за

Голова лічильної комісії 

Член лічильної комісії 

Член лічильної комісії

і у голосуванні -  0.
наиим и недійсним и -  0.

.Г. Федяй

В Золотухіна

ч -  •



П РО ТО К О Л  №  З
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів 

П У БЛ ІЧ Н О Г О  А К Ц ІО Н ЕРН О ГО  ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛО ВСЬКА Ш ВЕЙНА Ф А БРИ КА »
м. Сєвсродоиецьк 28 квітня 2017р

Лічильна комісії у складі членів комісії ФедяГЇ Т.Г.. Ряднової В.В.. Золотухіної О.В. більшістю голосів 
обрало Головою лічильної комісії Фсдяй Т.Г.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні 
збори акціонерів Товариства.

Дата, час і місце проведеш« загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 09.30 годині, за 
місцезнаходженням Товариства: Україна. Луганська область, м. Ссвсродонецьк. вул. Енергетиків, буд. 54, 
зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  24.04.2017 року.
Порядок голосування згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» бюлетенями.
Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного було здійснено тимчасовою лічильною 

комісією та передано лічильній комісії.

Трете питання порядку денного: Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів 
акціонерів Товариства

Проекті рішення: Затвердити регламент проведеній зборів: доповідь - 10 хвилин, виступи - до З 
хвилин, кількість запитань не обмежувати, заяви та питання надаються до секретаря зборів.

Г ол осу вали:
«за» - 34 291972 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися д ія  участі у  загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питання акцій.
«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«утримались» - 0 голосів, що складає 0 %  від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах га є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Виріш или: Затвердити регламент проведення зборів: доповідь - 10 хвилин, виступи - до 3 хвилин, 

кількість запитань не обмежу вати, заяви та питання надаються до секретаря зборів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -  0.
Кількість голосів акціонерів за/бкітстснями» визнаними недійсними -  0.

Голова лічильної комісії____
II

Член лічильної комісії 

Член лічильної комісії

Т.Г. Фсдяй 

.В. Ряднова 

О.В. Золотухіна



ПРОТОКОЛ №  4
про підсумки голосування на чергових нагальних зборах акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

м. Сєвсродонецьк 28 квітня 2017р

Лічильна комісії у  складі членів комісії Федяй Т.Г., Ряднової В.В., Зологухіної О.В. більшістю голосів 
обрало Головою лічильної комісії Федяй Т.Г.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні 
збори акціонерів Товариства.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 09.30 годині, за 
місцезнаходженням Товариства: Україна, Луганська область, м. Сєвсродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54, 
зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  24.04.2017 року.
Порядок голосування згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» бюлетенями.
Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного було здійснено тимчасовою лічильною 

комісією та передано лічильній комісії.

Четверте питання порядку денного: Визначеіпія порядку та способу засвідчеіпія бюлетенів для 
голосувати .

Проект рішення: Затвердити порядок га спосіб засвідчення бюлетенів для голосування шляхом
проставлення підпису члена реєстраційної комісії перед врученням акціонеру.

Г олосували:
<сза» • 34 291972 голосів, шо складає 100 %  від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та с власниками голосу ючих з цього питання акцій,
«ііроги» - 0 голосів, що складає 0 %  від запільної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«утримались» - 0 голосів, що складає 0 %  від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування шляхом 

проставлення підпису члена реєстраційної комісії перед врученням акціонеру.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -  0. 
Кількість голосів акціонерів за бюавнцздш, визнаними недійсними -  0.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Т І . Федяй

В.В. Ряднова

Золотухіна



ПРОТОКОЛ V* 5 
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
м. СєвєроДонецьк 28 квітня 2017р

Лічильна комісії у складі членів комісії Фсдяй Т.Г., Ряднової В.В.. Золотухіної О.В. більшістю голосів 
обрало Головою лічильної комісії Федяй Т.Г.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні 
збори акціонерів Товариства.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 09.30 годині, за 
місцезнаходженням Товариства: Україна, Луганська область, м. Овгродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54. 
зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  24.04.2017 року.
Порядок голосування згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» бюлетенями.
Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного було здійснено тимчасовою лічильною 

комісією та передано лічильній комісії.

П’яте питання порядку денного: Про зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».

Проект рішення: Зміїплги тип Товариства з публічного на приватний.
Голосували:

«за» - 34 291972 голосів, шо складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» - 0 голосів, шо складає 0 %  від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % віл загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Змінити тип Товариства з публічного на приватний.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -  0.
Кількість голосів акціонерів за б>д*і£т««атГЗй*Інани%іи недійсними -  0.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



ПРОТОКОЛ X* 6 
про підсумки голосування на чергових загальних торах акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
м. Сєвєродонецьк 28 квітня 2017р

Лічильна комісії у складі членів комісії Федяй Т.Г.. Рядкової В.В.. Золотухіної О.В. більшістю голосів 
обрало Головою лічильної комісії Федяй Т.Г.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні 
збори акціонерів Товариства.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 09.30 годині, за 
місцезнаходженням Товариства: Україна. Луганська область, м. Сєвєродонецьк. вул. Енергетиків, буд. 54. 
зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -24.04.2017 року.
Порядок голосування згідно ЗУ «І Іро акціонерні товариства» бюлетенями.
Підрахунок голосів по першому питанню порядку деішого було здійснено тимчасовою лічильною 

комісією та передано лічильній комісії.

Шосте питання порядку денного: Про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».

Проект рішення: Змінити найменувати Товариства. Нове повне найменуваїпгя: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», скорочене
11рАТ«СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».

Голосували:
«за» - 34 291972 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питання акцій.
«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питання акцій,
«утримались» - 0 голосів, шо складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Вирішили: Змінити найменування Товариства. Нове повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», скорочене ІІрАТ «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА 
ФАБРИКА».

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -  0. 
Кількість голосів акціонерів за бюдетен?«н, .визнаними недійсними -  0.

Голова лічильної комісії , Т.Г. Федяй

Член лічильної комісії 

Член лічильної комісії

В. Ряднова 

В. Золотухіна



ПРОТОКОЛ S» 7 
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
м. Сєвсродонецьк 28 квітня 2017р

Лічильна комісії у  складі членів комісії Федяй Т.Г., Ряднової В.В., Золсгтухіної О.В. більшістю голосів 
обрало Головою лічильної комісії Федяй Т.Г.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні 
збори акціонерів Товариства.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 09.30 годині, ча 
місцезнаходженням Товариства: Україна. Луганська область, м. Ссвсродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54, 
зала засідань.

Дата складення переліку-акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  24.04.2017 року.
Порядок голосування згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» бюлетенями.
Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного було здійснено тимчасовою лічильною 

комісією та передано лічильній комісії.
Сьоме питании порядку денного: Зміна кількісного складу Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити кількісний склад Наглядової ради -  3 (три) особи.
Г олосувалн:

«за» - 34 291972 голосів, шо складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складаг 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» - 0 голосів, що складас 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та с власниками голосу ючих з цього питання акцій.

Вирішили: Затвердити кількісний склад Наглядової ради -  3 (три) особи.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -  0.
Кількість голосів акціонерів за бюде& ткмїг,узнаними недійсними -  0.

Голова лічильної комісії___ If і ' / / __________хч^ж.Г. Федяй

Ч лен  л іч и л ь н о ї ком іс ії

Ч лен  л іч и л ьн о ї ко м іс ії



ПРОТОКОЛ № X 
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
м. Севгродонсцьк 28 квітня 2017р

Лічильна комісії у  складі членів комісії Фсдяй Т.Г., Ряднової В.В.. Золотухіної О.В. більшістю голосів 
обрало Головою лічильної комісії Федяй Т.Г.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні 
збори акціонерів Товариства.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 09.30 годині, за 
місцезнаходженням Товариства: Україна. Луганська область, м. Сєвсродонсцьк, вул. Енергетиків, буд. 54. 
зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у  загальних зборах -2 4 .04 .2017 року.
Порядок голосування згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» бюлетенями.
Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного було здійснено тимчасовою лічильною 

комісією та передано лічильній комісії.

Восьме питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження 
Статуту в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій 
редакції

Проект рішення: Затвердити Статут ПрАТ “СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА” в новій 
редакції у зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства та приведенням у  відповідність до діючого 
Законодавства. Обрати особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції, 
Голову загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря заіальннх зборів акціонерів Товариства. 
Доручити Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту у встановленому 
законодавством порядку, для чого надати право видати відповідні довіреності.

Г ол осу вали:
«за» • 34 291972 голосів, шо складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» - 0 голосів, що складаг 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питання акцій,
«утримались» - 0 голосів, що складас 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та е власниками голосуючих з цього питання акцій.
Вирішили: Затвердити Статут ПрАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" в новій редакції у 

зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства та приведенням у відповідність до діючого 
Законодавства. Обрати особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. 
Голову загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
Доручити Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту у встановленому 
законодавством порядку, д ія  чого надати право видати відповідні довіреності.

Член лічильної комісії 

Член лічильної комісії

В.В. Ряднова 

О.В. Золотухіна

Кількість голосів акціонерів, які не 
Кількість голосів акціонерів

у голосуванні -  0. 
визнаними недійсними 0.

Голова лічильної комісії Т.Г. Фсдяй



ПГОТОКОЛ № 9 
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
м. Сєвєролонсцьк 28 квітня 2017р

Лічильна комісії у складі членів комісії Федяй Т.Г., Ряднової В.В., Золотухіної О.В. більшістю голосів 
обрало Головою лічильної комісії Федяй Т.Г.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні 
збори акціонерів Товариства.

Дата, час і місце провслення загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 09.30 годині, за 
місцезнаходженням Товариства: Україна. Луганська область, м. Ссвсродоиецьк. вул. Енергетиків, буд. 54. 
зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах-24.04.2017 року.
Порядок голосування згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» бюлетенями.
Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного було здійснено тимчасовою лічильною 

комісією та передано лічильній комісії.

Д ев 'яте  питання порядку денного: Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність 
до Статуту та Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом затвердження положень в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити в новій редакції «Положення про Загальні збори», «Положення про 
Ревізійну комісію». «Положення про Наглядову раду» та «Положення про Виконавчий орган» у зв'язку з 
приведенням у відповідність до діючого законодавства.

Голосували:
«за» - 34 291972 голосів, що складає 100 %  від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власішками голосуючих з цього питання акцій.
«проти» - 0 голосів, шо складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися д ія  участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Вирішили: Затвердити в новій редакції «Положення про Загальні збори», «Положення про Ревізійну 

комісію», «Положення про Наглядову раду » та «Положення про Виконавчий орган» у зв'язку з приведенням 
у відповідність до діючого законодавства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -  0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -  0.

Голова лічильної комісії 

Член лічильної комісії 

Член лічильної комісії

Федяй

Ряднова

Золотлхіна



ПРОТОКОЛ .Vf 10 
про Підсумки голосування на чергових загальних зборах акц іонерів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВС ЬКА ІІІВКЙНА ФАБРИКА»
м. Сєвсродонсцьк 28 квітня 2017р

Лічильна комісії у складі членів комісії Федяй Т.Г., Ряднової В.В., Золотухіної О.В. більшістю голосів 
обрало Головою лічильної комісії Федяй Т.Г.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні 
збори акціонерів Товариства.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 09.30 годині, за 
місцезнаходженням Товариства: Україна. Луганська область, м. Оєвєродонецьк. вул. Енергетиків, буд. 54, 
зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у заіальних зборах -  24.04.2017 року .
Порядок голосування згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» бюлетенями.
Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного було здійснено тимчасовою лічильною 

комісісю та передано лічильній комісії.

Десяте п іп ліііін порядку денного: Прийняття рішеній про припинення повноважень Голови та 
членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноважеіпія Голови та членів Наглядової ради.
Г олосували:

«за» - 34 291972 голосів, шо складає 100 •/• від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися д ія  участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складас 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися лля участі у загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» - 0 голосів, шо складас 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у  загальних зборах та е власниками голосуючих з цьої о питання акцій.

Вирішили: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -  0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -  0.

Голова лічильної комісії 

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



ПРОТОКОЛ №11 
п р о  п ід с у м к и  г о л о с у в а н н я  н а  ч е р г о в и х  з а г а л ь н и х  зб о р ах  а к ц іо н е р ів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
м. Сєверодонсцьк 28 квітня 2017р
Лічильна комісії у складі членів комісії Фсдяй Т.Г.. Рядкової В.В.. Золотухіної О.В. більшістю голосів 

обрало Головою лічильної комісії Фсдяй Т.Г.
Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні 

збори акціонерів Товариства.
Дата, час і місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 09.30 годині, за 

місцезнаходженням Товариства: Україна, Луганська область, м. Ссвсродонеиьк. вул. Енергетиків, буд. 54, 
зала засідань.

Дата складення переліку- акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24.04.201“ року.
Порядок голосування згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» бюлетенями.
Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного було здійснено тимчасовою лічильною 

комісією та передано лічильній комісії.

Одинадцяте нніаш ія порядку денного: Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов 
цивільно-правових дог оворів, трудових договорів (коїгграктів), шо укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: І частина питання: Обрати членів Наглядової ради

I I1Ь Кандидат* Варіанти голосування
іа( кількість 
голосів оданнх іа 
кандидата)

Проти усіх 
каидидатів(кількість 
гол nein)

У т р и м а в с я  п о  у с ім  
к а н д и д а т а м  
( к і л ь к і с т ь  г о л о с ів )

Комісаренко Володимир 
Олександрович (представник 
акціонера ТОН «Сталь • Інисст»)

3 4  2 9 1 9 7 2 0 0

Комісаренко Аигон 
Володимирович (представник 
акціонера ТОВ «Стані. - Інвсст»)

3 4  2 9 1 9 7 2 0 0

Крюкова Алла Володимирівна 
(представник акціонера ТОВ 
«Сталь - Іивесг»)

3 4  2 9 1 9 7 2 0 0

Побсрежиик Алкона Олександрівна 
(представник акціонера Пивовар 
Катерини Федорівни)

0 0 0

Вирішили: Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:
Комісаренко Володимир Олександрович (представник акціонера ГОВ «Сталь - Інвсст»)
Комісаренко Антон Володимирович (представши акціонера ТОВ «Сталь - Інвсст»)
Крюкова Алла Володимирівна (представник акціонера ТОВ «Сталь - Інвест»)
Проект рішення: II частина питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами 

Наглядової ради. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів Директора 
Рсснянську Т.С.

Г олосувалн:
«за» - 3 4  2 9 1 9 7 2  голосів, шо складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» - 0 голосів, шо складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«утримались» - 0 голосів, шо складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів з  членами Наглядової ради. Уповноважити 

на підписання таких договорів Директора Ресняксйсу Т.С.
Кількість голосів акціонерів. ЯКІ *№ брали участі у голосуванні -  0.
Кількість голосів акціонерів за бюлеіенями. визнаними недійсними -  0.

Голова лічильної комісії \  ^ 0л Т.Г. Фсдяй
Член лічильної комісії \  \ ;
Член лічильної комісії

В. В.Ряднова 
О.В. Золотухіна



П РО ТО К О Л  .V» 12 
про підсумки голосування на чергових за іал ьи и х  зборах акціонерів 

П У Б Л ІЧ Н О Г О  А К Ц ІО Н ЕРН О ГО  ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА Ш ВЕЙНА Ф АБРИКА »
м. Ссвсродонецьк 28 квітня 2017р

Лічильна комісії у складі членів комісії Федяй Т.Г.. Ряднової В.В., Золотухіної О.В. більшістю голосів 
обрало Головою лічильної комісії Федяй Т.Г.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на -загальні 
збори акціонерів Товариства.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 09.30 годині, за 
місцезнаходженням Товариства: Україна. Луганська область, м. Ссвсродонецьк. вул. Енергетиків, буд. 54, 
зала засідань.

Лата складення перелік)1 акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  24.04.2017 року.
Порядок голосування згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» бюлетенями.
Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного було здійснено тимчасовою лічильною 

комісією та передано лічильній комісії.

Д ванадцяте питання порядку денного: Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної 
комісії Товариства.

П роект ріш ення: Припинити повноваження І'олови та членів Ревізійної комісії.
Г олосували:

«за» - 34 291972 голосів, що складає 100 %  від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у  загальних зборах та е власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0 %  від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» - 0 голосів, що складас 0 %  від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питання акцій.

Виріш или: Припиниш повноваження Голови та членів Ревізійної комісії.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -  0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -  0.

Голова лічильної комісії 

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



ПРО ТО КО Л JV| із  
про підсумки голосування на чергових загальних іборах акціонерів 

П У БЛ ІЧ Н О ГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДІЮ ВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
м. Сєвєродопецьк 28 квітня 20 і ?р

Лічильна комісії у складі членів комісії Федяй Т.Г., Ряднової В.В., Золотухіної О.В. більшістю голосів 
обрало Головою лічильної комісії Федяй Т.Г.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні 
збори акціонерів Товариства.

Дата, час і місце проведеш« загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 09.30 годині, за 
місцезнаходженням Товариства: Україна, Луганська область, м. С'євєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54. 
зала засідань.

Лата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у  загальних зборах -  24.04.2017 року.
Порядок голосування згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» бюлетенями.
Підрахунок голосів по першому питашпо порядку денного було здійснено тимчасовою лічильною 

комісією та передано лічильній комісії.

Тринадцяте питання порядку денного: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства та 
затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх 
винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із членами 
Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: І частина питання: Обрати членів Ревізійної комісії:
Г олосування проводи лось кум улятивне:
ПІК Кандидата Варіанти голосування

За( к іл ь к іс т ь Проти усіх кандидатів Утримався по усім
голосів поданих (кількість голосів) кандидатам
за кандидата) (кількість голосів)

Задорожна Галина Михайлівна 34 291972 0 0
Віговська Інна Анатоліївна 34 291972 0 о
Лебединець Тетяна Миколаївна 34 291972 0 о 1

Вирішили: Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:
Задорожна Галина Михайлівна 
Віговська Ііша Анатоліївна 
Лебединець Тетяна Миколаївна
Проект рішення: II частина питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами 

Ревізійної комісії. Обрати особою, яка уповноважується на підписанім таких договорів Директора 
Реснянську Т.С.

Голосували:
«за» • 34 291972 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися д ія  участі у  загальних зборах та с власниками гол «куючих з цього питання акцій.
«проти» - 0 голосів, шо складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та г власниками голосуючих з цього питання акцій.
«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєстру валися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Уповноважити на підписання таких договорів Директора Реснянську Т.С.

Кількість голосів акціонерів, які не брали 
Кількість голосів акціонерів за

Голова лічильної комісії

Ч л ен  л іч и л ьн о ї ком іс ії

Член лічильної комісії

у голосуванні -  0.
недійсними - 0.

Г. Федяй 

Ряднова 

Золотухіна



ПРОТОКОЛ № 14 
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

м. Ссвсродонецьк 28 квітня 2017

Лічильна комісії у складі членів комісії Фсдяй Т.Г.. Рядкової В.В., Золотухіної О.В. більшістю голосів 
обрало Головою лічильної комісії Фсдяй Т.Г.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні 
збори акціонерів Товариства.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 09.30 голині, за 
місцезнаходженням Товариства: Україна. Луганська область, м. Ссвсродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54. 
зала засідань.

Дата складення переліку’акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  24.04.2017 року.
І Іорядок голосування згідно З У «Про акціонерні товариства» бюлетенями.
Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного було здійснено тимчасовою лічильною 

комісією та передано лічильній комісії.

Чотирнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Виконавчого органу про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визначення основних 
напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проекті рішення: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 
2016 рік. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік

Голосували:
«за» - 34 291972 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися д ія  участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися д ія  участі у загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питання акцій.
Вирішили: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік. 

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік

Кількість голосів акціонерів, які не 
Кількість голосів акціонерів за

Голова лічильної комісії 

Член лічильної комісії 

Член лічильної комісії

у голосуванні -  0.
недійсними -  0.

Федяй

Ряднова

Золотухіна



П РО ТО К О Л  X* 15 
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

П У БЛ ІЧ Н О Г О  А К Ц ІО Н ЕРН О ГО  т о в а р и с т в а  «с в е р д л о в с ь к а  ш в е й н а  ф а б р и к а »

м. Северодонецьк 28 квітня 2 0 17р

Лічильна комісії у  складі членів комісії Федяй Т.Г., Ряднової В.В., Золотухіної О.В. більшістю голосів 
обрало Головою лічильної комісії Федяй Т.Г.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні 
збори акціонерів Товариства.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 09.30 голині, за 
місцезнаходженням Товариства: Україна. Луганська область, м. Северодонецьк, вул. Ннергетиків, буд. 54. 
зала засідань.

Дата складення переліку-акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  24.04.2017 року.
Порядок голосування згідно ЗУ «І Іро акціонерні товариства» бюлетенями.
Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного було здійснено тимчасовою лічильною 

комісією та передано лічильній комісії.
П 'ятн адц яте  питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства за 2016 рік.
П роект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Голосували:

«за» - 34 291972 голосів, шо складає 100 %  від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для у часті у загальних зборах та г власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у  загальних зборах та е власниками голосу ючих з цього питання акцій,

«утримались» - 0 голосів, шо складає 0 %  від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у  загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Кількість голосів акціонерів, які не 
Кількість голосів акціонерів за

Голова лічильної комісії

голосуванні -  0.
недійсними -  0.

Фсляй

Член лічильної комісії 

Член лічильної комісії

Ряд нова 

Золотухіна



П РО ТО К О Л  №  16 
про підсумки і о . іо о ваннн на чергових загальних зборах акціонерів 

П У БЛ ІЧ Н О Г О  А К Ц ІО Н ЕРН О ГО  ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА Ш ВЕЙНА Ф АБРИКА»

м. Сєвєродонецьк 28 квітня 2017р

Лічильна комісії у  складі членів комісії Федяй Т.Г.. Рядіювої В.В.. Золотухіної О.В. більшістю голосів 
обрало Головою лічильної комісії Федяй Т.Г.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні 
збори акціонерів Товариства.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 09.30 годині, за 
місцезнаходженням Товариства: Україна. Луганська область, м. Ссвсродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54, 
зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  24.04.2017 року.
Порядок голосування згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» бюлетенями.
Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного було здійснено тимчасовою лічильною 

комісією та передано лічильній комісії.

Ш істнадцяте питання порядку ленного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної 
комісії Товариства за 2016 рік.

П роект ріш ення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
Г ол осу вали:

«за» - 34 291972 голосів, що склада«: 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та е власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та с власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 %  від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -  0.
Кількість голосів акціонерів ча бюлетенями, визнаними недійсіпши -  0.

Голова лічильної комісії l ' S / r / '__________\Т.1 Федяй

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії ________cC -fS /y  '_____ О.В. Золотухіна


