
8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові
(*) X

Дата проведення 28.04.2012

Кворум зборів ** 86,600000
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Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання  лічильної комісії, голови та секретаря 
зборів, затвердження регламенту загальних зборів 
акціонерів, затвердження форми голосування.
2.Затвердження звіту правління про фінансово-
господарську діяльність  товариства за 2011 рік та 
визначення основних напрямків діяльності на  2012 рік  
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про 
результати фінансово-господарської
діяльності та балансу Товариства за 2011 рік. 
4. 3атвердження річного звіту, балансу, розподілу 
прибутку за 2011 рік,  розміру річних  дивідендів,  
порядку покриття збитків,  порядку розподілу прибутку 
на 2012 рік. 
5. 3атвердження звіту  та висновків наглядової ради  про 
роботу  за 2011 рік.
      6. Прийняття рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів щодо отримання банківських 
гарантій, кредитів, а також щодо передачі в заставу 
майна Товариства в якості забезпечення виконання 
зобов'язань Товариства за кредитами, гарантіями та 
визначення граничної вартості за кожним окремим 
правочином і уповноваженої особи на підписання 
відповідних договорів. 
     7. Прийняття рішення про вчинення  значних  
правочинів на суму, що перевищує 25%  вартості  
активів  із зазначенням характеру правочинів та їх 
граничної вартості за кожним окремим правочином.
     8. Внесення змін до внутрішніх положень товариства 
"Про загальні збори акціонерів", 
"Про  наглядову Раду",  "Про ревізійну комісію", "Про 
інформацію товариства", 
"Кодекс  корпоративного управління" в зв'язку зі зміною 
найменування товариства та затвердження їх в новій 
редакції.
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не 
надходили. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
З першого питання:
        Обрати лічильну комісію у складі:
  Марченко О.В.- голова комісії,члени комісії - Кашин І.
В., Бєгунов П.М.
         Обрати головою зборів Кашина В.І.
 Обрати секретарем зборів Зобенько О.В.
Затвердити регламент чергових зборів.
Затвердити відкриту форму голосування картками.
   Голосували:
"За" - 18   акціонерів, які в сукупності володіють   1972  
голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що 
беруть участь у загальних зборах.
   "Проти" - 0
   "Утрималися" -0
З другого питання:
Затвердити звіт правління про фінансово-господарську  
діяльність товариства за 2011 рік та 
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визначення  основних напрямів діяльності на 2012 рік.
Голосували:
"За" - 18   акціонерів, які в сукупності володіють   1972  
голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що 
беруть участь у загальних зборах.
   "Проти" - 0
   "Утрималися" -0
З третього питання:
Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про 
результати  фінансово-господарської діяльності та 
балансу Товариства за 2011 рік.
 Голосували:
"За" - 18   акціонерів, які в сукупності володіють   1972  
голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що 
беруть участь у загальних зборах.
   "Проти" - 0
   "Утрималися" -0
З четвертого питання:
3атвердити річний звіт, баланс товариства, порядок 
розподіл прибутку за 2011 рік, порядок розподілу 
прибутку на 2012 рік, виплатити дивіденди  за 
підсумками роботи за 2011 р. у розмірі 389737,5 грн (з 
розрахунку 150 грн на акцію)
Голосували:
"За" - 18   акціонерів, які в сукупності володіють   1972  
голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що 
беруть участь у загальних зборах.
   "Проти" - 0
 "Утрималися" -0
З п'ятого питання:
Затвердити звіт наглядової ради про  роботу  за 2011 рік
 Голосували:
"За" - 18  акціонерів, які в сукупності володіють 1972  
голосами, що становить 100 %
голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
   "Проти" - 0
 "Утрималися" -0
З шостого питання:
Попередньо схвалити отримання банківських гарантій 
або кредитів, а також передачу в
заставу майна Товариства в розмірі до 100 млн. грн. в 
якості забезпечення виконання
зобов'язань Товариства за кредитами, гарантіями. 
Визначити максимально можливу суму
гарантій або кредиту не більше 50 млн грн. Право 
підпису таких правочинів 
 надати голові правління Згоденко Р.О.
Голосували:
"За" - 18   акціонерів, які в сукупності володіють   1972  
голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що 
беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0
 "Утрималися" -0
З сьомого питання:
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Дати дозвіл на здійснення значних правочинів:
           а) укладення договорів і контрактів, договірна 
вартість яких складає від 25 до 100 відсотків вартості 
активів ПрАТ "Кераммаш" на виготовлення/
реконструкцію газових термічних і нагрівальних 
агрегатів для машинобудівних підприємств Росії та 
України , виготовлення електричних термічних 
агрегатів, реконструкцію печей нормалізації деталей і 
виробів для автомобільної промисловості; 
          б) укладення контракту,  договірна вартість якого 
перевищує 100% вартості активів ПрАТ "Кераммаш", 
але не більше  99 500 000 грн, на виготовлення 
комплексів, що складаються з газових печей для 
сталеливарних підприємств у ході поточної 
господарської діяльності протягом одного року. Право 
підпису таких правочинів надати голові правління 
Згоденко Р.О за наявності узгоджувального протоколу 
засідання наглядової ради з цього питання.
Голосували:
"За" - 18   акціонерів, які в сукупності володіють   1972  
голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що 
беруть участь у загальних зборах.
  "Проти" - 0
 "Утрималися" -0
З восьмого питання:
 Внести зміни до внутрішніх положень товариства "Про 
загальні збори акціонерів", "Про Наглядову  Раду", "Про 
правління", "Про ревізійну комісію", "Про інформацію 
товариства", "Кодекс  корпоративного управління"  в 
зв'язку зі зміною найменування товариства та затвердити
їх в новій  редакції. 
Голосували:
"За" - 18   акціонерів, які в сукупності володіють   1972  
голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що 
беруть участь у загальних зборах.
  "Проти" - 0
 "Утрималися" -0

Вид загальних зборів чергові позачергові
(*) X

Дата проведення 03.02.2012

Кворум зборів ** 82,900000
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Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Вибори лічильної комісії, голови і секретаря зборів, 
затвердження  регламенту позачергових зборів 
акціонерів, форми голосування.
2. Про отримання кредиту (кредитної лінії). 
3. Про передачу рухомого та нерухомого майна і 
майнових прав ПрАТ "Кераммаш" в забезпечення 
виконання зобов'язань за кредитом (кредитною лінією) 
та укладення договорів застави, іпотеки із 
встановленням граничної сукупної вартості за кожним 
окремим договором застави, іпотеки.
4. Про надання повноважень посадовим особам ПрАТ 
"Кераммаш" на підписання кредитного договору та 
договорів застави та іпотеки. 
5. Про затвердження договорів про внесення змін до 
кредитного договору та договорів застави, укладених з 
ПАТ Промінвестбанк в 2011році.
6. Про підтвердження повноважень голови та членів 
наглядової ради, наданих їм загальними зборами 
акціонерів 22.04.2011р, за вимогою банку. 
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не 
надходили. 
Ініцюювало загальні збори правління товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: 
З першого питання:
Обрати лічильну комісію
Марченко О.В.- голова комісії,
Члени комісії - Кашин І.В., Остапенко А.Ю.
Обрати головою зборів Филимонова І.М.
Обрати секретарем зборів Зобенько О.В.
Затвердити регламент позачергових зборів.
Затвердити відкриту форму голосування картками.
Голосували:
"За" - 19   акціонерів, які в сукупності володіють   1888  
голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що 
беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0
"Утрималися" -0
З другого питання:
Отримати  в ПАТ Промінвестбанк кредит (кредитну 
лінію) у формі мультивалютної кредитної лінії в розмірі 
що не перевищує 50 млн. грн. строком не більш ніж 3 
роки для поповнення оборотних коштів товариства та 
отримання гарантій в межах кредитної лінії в загальній 
сумі не більше 45 млн. гривень, з встановленням 
процентної ставки за користування кредитом в гривні не 
більше 28,5% річних (максимальний розмір процентної 
ставки), в російських рублях не більше 18% річних 
(максимальний розмір процентної ставки), в доларах 
США , євро не більше 16% річних   (максимальний 
розмір процентної ставки),  встановлення плати  за 
користування гарантіями не більше 5% річних, з 
оплатою інших платежів, які будуть передбачені 
кредитним договором та договорами гарантії в сумі не 
більше 50 млн. грн., 
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та укладання відповідного кредитного договору та 
договорів гарантії
Голосували:
"За" - 19   акціонерів, які в сукупності володіють   1888  
голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що 
беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0
"Утрималися" -0
З третього питання:
У забезпечення виконання  зобов'язань ПрАТ  "Інститут 
керамічного машинобудування "КЕРАММАШ" за 
кредитною лінією (мультивалютною кредитною лінією), 
у тому числі за договорами гарантії, що будуть укладені 
в межах кредитної лінії, яку планується отримати в ПАТ 
Промінвестбанк з лімітом не більше 50 млн. гривень, а 
також на умовах передбачених цим протоколом, 
передати в заставу ПАТ Промінвестбанк наступне 
майно:
А) рухоме майно, а саме:
-транспортні засоби у кількості 5 одиниць, розташованих
за адресою: м. Слов'янськ, вул. Свердлова 1А, перелік та
вартість яких викладені у Додатку №1 до цього 
протоколу;
-обладнання у кількості 191 одиниць, розташованих за 
адресою: м. Слов'янськ, вул. Свердлова 1А, перелік та 
вартість яких викладені у Додатку №2 до цього 
протоколу;
-Товари в обороті (продукція товариства), що 
зберігаються в складських приміщеннях за адресою: м. 
Слов'янськ, вул. Свердлова 1А, балансовою вартістю не 
більше 10 млн. гривень;
-майнові права на отримання грошових коштів за 
договорами і контрактами, в сумі яка не перевищує 
100млн. грн.
Б) нерухоме майно, а саме:
-цілостний майновий комплекс, реєстраційний номер 
10511415, розташований  за адресою: м. Слов'янськ, вул.
Свердлова 1А,  вартість якого викладені у Додатку №3 
до цього протоколу.
Голосували:
"За" - 19   акціонерів, які в сукупності володіють   1888  
голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що 
беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0
"Утрималися" -0
З четвертого питання:
    Уповноважити голову  правління Згоденко Р.О. на 
підписання/укладання з ПАТ Промінвестбанк  
кредитного договору та договорів застави та іпотеки, на 
умовах що визначені цим протоколом та визначити на 
власний розсуд інші умови кредитного договору, 
договорів гарантії та договорів забезпечення. Також 
запропонував уповноважити голову правління Згоденко 
Р.О.  при укладенні договору застави товарів в обороті 
визначити конкретний вид продукції та кількість, в 
залежності 
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від виду та кількості товару, який буде знаходитись на 
складі на момент укладання договору застави, 
балансовою вартістю не більше 10 млн. грн., а також 
уповноважити його при укладанні договору (договорів) 
застави майнових прав визначити конкретний перелік 
договорів та контрактів, майнові права на отримання 
грошових коштів за якими передаються в заставу, на 
суму, що не перевищує 100 млн. грн. 
Голосували:
"За" - 19   акціонерів, які в сукупності володіють   1888  
голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що 
беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0
"Утрималися" -0
З п'ятого питання:
Затвердити  договори про внесення змін до кредитного 
договору та договорів застави та іпотеки, які були 
укладені з ПАТ Промінвестбанк у 2011 році, а саме:
1.договір  про внесення змін та доповнень  №54 від 01.
09.2011 р.  та №54  від 01.12.2011 р. до кредитного 
договору №190 від 07.10.2010р. 
2.  договір про внесення змін та доповнень №109-в  від 
01.09.2011 р. та №114-в від 01.12.2011 р. до договору 
застави №26-в від 07.10.2010р.
3.договір про внесення змін та доповнень №110-в від 01.
09.2011р. та №113-в від 01.12.2011р. до договору 
застави №27-в від 07.10.2010р.
4. договір про  внесення змін та доповнень №108-в від 
01.09.2011р. до іпотечного договору  №25-в від 07.10.
2010р.
Голосували:

"За" - 19   акціонерів, які в сукупності володіють   1888
голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що 
беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0
"Утрималися" -0
З шостого питання:
Підтвердити  повноваження обраного загальними 
зборами акціонерів 16.04.2010 р члена наглядової ради 
Кашина В.І.
Підтвердити повноваження обраних загальними зборами
акціонерів 22.04.2011р голови наглядової ради Попова 
М.В. і члена наглядової ради Остапенко Ю.В.
Голосували:
"За" - 19   акціонерів, які в сукупності володіють   1888  
голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що 
беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0
"Утрималися" -0

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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