
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ТА ПРОЕКТИ 

РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ 

РАДОЮ АТ «МОТОР СІЧ» 

Проект питань порядку денного Проекти рішень з питань порядку денного 

1 Обрання членів лічильної комісії загальних зборів. 1 1. Обрати лічильну комісію загальних зборів у 

кількості 35 осіб. 

2 Про економічний стан АТ «МОТОР СІЧ» у 2017 році, 

основні напрямки виробничої і фінансово-економічної 

діяльності Товариства на 2018 рік. 

2 1. Затвердити основні напрямки діяльності 

Товариства на 2018 рік. 

3 Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за 

результатами розгляду звіту наглядової ради. 

3 1. Роботу наглядової ради визнати задовільною.  

2. Затвердити звіт наглядової ради. 

4 Звіт ради директорів. Прийняття рішення за 

результатами розгляду звіту ради директорів. 

4 1.Роботу ради директорів визнати задовільною.  

2. Затвердити звіт ради директорів 

5 Звіт ревізійної комісії. Прийняття рішення за 

результатами розгляду звіту та висновків ревізійної 

комісії. 

5 1. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною. 

2. Затвердити звіт ревізійної комісії. 

6 Розгляд висновків зовнішнього аудитора. Затвердження 

річного звіту Товариства. 

6 1. Взяти до відома висновки зовнішнього аудитора. 

2. Затвердити річний звіт Товариства. 

7 Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства за 

2017 рік. Затвердження розміру дивідендів. 

7 1. Затвердити розподіл прибутку за підсумками 

роботи Товариства за 2017 рік.  
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту 

іменну акцію за 2017 рік, запропонований 

наглядовою радою. 

8 Внесення змін до Статуту та затвердження його нової 

редакції. Обрання уповноважених осіб для підписання 

протоколу загальних зборів та нової редакції Статуту. 

8 1. Внести зміни до Статуту і затвердити його нову 

редакцію.  

2. Уповноважити голову та секретаря зборів 

підписати протокол загальних зборів і нову редакцію 

Статуту. 

9 Затвердження нової редакції Положення про загальні 

збори. 

9 1. Затвердити нову редакцію Положення про загальні 

збори. 

10 Затвердження нової редакції Положення про наглядову 

раду. 

10 1. Затвердити нову редакцію Положення про 

наглядову раду. 

11 Затвердження нової редакції Положення про раду 

директорів. 

11 1. Затвердити нову редакцію Положення про  раду 

директорів. 

12 Затвердження Положення про винагороду членів 

наглядової ради. 

12 1. Затвердити Положення про винагороду членів 

наглядової ради. 

13 Прийняття рішення про припинення повноважень 

членів наглядової ради. 

13 1. Припинити повноваження членів наглядової ради.  

14 Обрання членів наглядової ради. 14 Відповідно до п.5 ч.3 ст.35 Закону України «Про 
акціонерні товариства» проект рішення щодо 

кандидатур  акціонерам не надсилається. 
 


