
ПРОТОКОЛ 

засідання реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації  

учасників чергових загальних зборів акціонерів  

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

 

м. Новомосковськ                                                                   05.04.2011 р. 

 

 Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників чергових загальних 

зборів акціонерів ВАТ " ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД ". 

 Початок реєстрації: - 9-30. 

 Закінчення реєстрації: - 11-30. 

 Реєстрація учасників здійснювалась на підставі зведеного облікового реєстру 

власників іменних цінних паперів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД", складеного на дату проведення чергових загальних зборів 

акціонерів 05.04.2011 р. Зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів 

складений на 166 аркушах, прошитий, пронумерований та скріплений печаткою 

депозитарію ПрАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ».  

 Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів складає –  

200 000 000. 

 Реєстраційною комісією встановлено: 

 1. Для участі у чергових загальних зборах акціонерів зареєстровано 14 

учасників, які представляють   178 040 955 голосів, що становить 89,02 відсотка 

статутного капіталу. 

 2. Згідно ст.41 Закону України "Про господарські товариства" чергові 

загальні збори акціонерів є правомочними, кворум для проведення загальних зборів 

наявний. Додаткова інформація: 

 Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості 

голосів, необхідна кількість голосів становить – 89 020 478 . 

 Для вирішення питань порядку денного, які приймаються більш як 50 

відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, необхідна кількість голосів 

становить – 100 000 001. 

 Для вирішення питань порядку денного, які потребують ¾ від загальної 

кількості голосів зареєстрованих учасників, необхідна кількість голосів становить – 

133 350 717 . 

Додатки:  

 1. Зведений      обліковий     реєстр     власників     іменних цінних паперів ВАТ  

" ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД " станом на 05.04.2011 р.  

в 1 примірнику на 166 аркушах. 

 2. Реєстр учасників чергових загальних зборів акціонерів  ВАТ " ІНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД ", складений за підсумками реєстрації в 

1 примірнику на  1 аркуші. 

 3. Перелік власників іменних цінних паперів, які мають право участі у 

чергових загальних зборах акціонерів ВАТ " ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД ",  в 1 примірнику на  191 аркуші. 

 

                          


