
ПОВІДОМЛЕННЯ   
про підсумки голосування на загальних зборах 

акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Газета «Приазовський робочий» 

 
 

19 вересня 2012 року у приміщенні прес-клубу за адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна,19, 2-й 
поверх, відбулись позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Газета «Приазовський робочий» (далі – Збори). Відповідно до вимог Статуту Товариство інформує 
про результати голосування, щодо прийнятих рішень по питанням порядку денного зборів. 
             На зборах були присутні 12 (дванадцять) акціонерів, що володіють 12 501 933 (дванадцять 
мільйонів п'ятсот одна дев'ятсот тридцять три) штуками простих іменних акцій. 
Кворум склав 99,50408 % голосів. 
             Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів 
для голосування. 
              Підсумки результатів голосування за прийняти рішення по всіх питаннях порядку денного 
наступні: 
З питання № 1 порядку денного: "Про обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів та 
затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства" вирішено: 
1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Токарського Миколу Миколайовича, 
Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Гладковську Анастасію Савеліївну. 
1.2. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства з представників Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Об’єднана реєстраційна компанія» у складі: 
 - Бойко Андрій Валентинович, голова лічильної  комісії; 
 - Тимков Олексій Володимирович, член лічильної комісії; 
 - Федорова Надія Володимирівна, член лічильної комісії. 
1.3.Затвердити наступний порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів 
Товариства: 

1.3.1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту 
роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.  

1.3.2. Про затвердження результатів  приватного  розміщення акцій Товариства. 
1.3.3. Затвердження Звіту про результати приватного розміщення акцій Товариства. 
1.3.4. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних із збільшенням статутного 

капіталу. 
1.4. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства: 

для доповідей з питань Порядку денного Загальних зборів    – 15 хвилин; 
для співдоповідей    –  10 хвилин; 
для запитань та відповідей на них       –  10 хвилин. 

 
З питання № 2 порядку денного: «Про затвердження результатів приватного  розміщення акцій 
Товариства» було вирішено затвердити результати закритого (приватного) розміщення простих 
іменних акцій Приватного акціонерного товариства «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» у 
кількості 2 450 000 (два мільйони чотириста п’ятдесят тисяч) штук на загальну суму 2 450 000 (два 
мільйони чотириста п’ятдесят тисяч) грн. 
 
З питання № 3 порядку денного: «Про затвердження Звіту про результати приватного розміщення 
акцій Товариства»  було вирішено: 
3.1. Затвердити Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій Товариства у 
кількості 2 450 000 (два мільйони чотириста п’ятдесят тисяч) штук  на  загальну суму 2 450 000 (два 
мільйони чотириста п’ятдесят тисяч) грн. (додається). 

3.2. Уповноважити виконавчий орган Товариства, а саме Директора – головного редактора 
Токарського М.М. на здійснення усіх дій, передбачених чинним законодавством України та цим 
рішенням, пов’язаних з реєстрацією закритого  (приватного)  розміщення акцій та Звіту про 
результати закритого (приватного)  розміщення акцій, зокрема: 

• доведення до відома акціонерів результатів проведення закритого (приватного)   
розміщення акцій шляхом опублікування Звіту про результати закритого (приватного)  
розміщення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку не пізніше 15 робочих днів після реєстрації цього звіту реєструвальним 
органом; 



• подання Звіту про результати закритого (приватного)  розміщення акцій на реєстрацію до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 

• визначення за власним розсудом осіб, які будуть вчиняти всі дії, пов’язані з державною 
реєстрацією Звіту про результати закритого (приватного)  розміщення акцій та внесення 
змін до статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства. 

 
З питання № 4 порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних із 
збільшенням статутного капіталу»  було вирішено: 
       4.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані зі збільшенням статутного капіталу 
Товариства, шляхом його викладення у новій редакції та затвердити Статут Товариства у новій 
редакції (додається). 
         4.2. Уповноважити Директора – головного редактора Товариства Токарського М.М. підписати 
Статут Товариства у новій редакції. 
         4.3. Уповноважити виконавчий орган Товариства за власним розсудом визначити осіб, які 
будуть вчиняти всі дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. 
  
По всіх питаннях порядку денного рішення були прийняті одноголосно. 

Голосували: 

 «ЗА» - 12 501 933 голосів, що складає 100 % присутніх на Загальних зборах акціонерів; 
«ПРОТИ» - відсутні голоси; 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні голоси. 
Після обговорення питань порядку денного Загальні збори акціонерів було оголошено закритими. 

 
 

Директор – головний редактор 
М.М. Токарський 

 


