
8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  98.940000000000
Опис 1. Припинення повноважень голови та члена лiчильної комiсiї та обрання нових голови та членiв

лiчильної комiсiї АТ "НОВИЙ ДНIПРО".             
ПОСТАНОВИЛИ: припинити повноваження голови лiчильної комiсiї Кравченко Оксани
Анатолiївни та члена лiчильної комiсiї Мороз Олени Миколаївни. Обрати головою лiчильної
комiсiї - Таран Олесю Володимирiвну, членом лiчильної комiсiї - Боденко Ганну Георгiївну. Термiн
повноважень голови та членiв лiчильної комiсiї - до моменту обрання Загальними зборами нових
голови та членiв лiчильної комiсiї. Голова та члени лiчильної комiсiї починають виконання своїх
обов'язкiв негайно.

2. Припинення повноважень секретаря загальних зборiв та обрання нового секретаря загальних
зборiв АТ "НОВИЙ ДНIПРО".
ПОСТАНОВИЛИ: припинити повноваження секретаря загальних зборiв Товариства Ярмаркiної
Нiни Савелiївни. Обрати секретарем загальних зборiв Товариства - Стрижак Iрину Анатолiївну.
Термiн повноважень секретаря загальних зборiв Товариства - до моменту обрання Загальними
зборами нового секретаря загальних зборiв. Секретар загальних зборiв Товариства починає
виконання своїх обов'язкiв негайно.

3. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради та обрання нових Голови та членiв
Наглядової ради, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи та надання їй повноважень на пiдписання договорiв з Головою та
членами Наглядової ради.
ПОСТАНОВИЛИ: не розглядати третє питання порядку денного, щодо припинення повноважень
Голови та членiв Наглядової ради та обрання нових Голови та членiв Наглядової ради,
затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи та надання їй повноважень на пiдписання договорiв з Головою та членами
Наглядової ради.

4. Затвердження рiчного звiту АТ "НОВИЙ ДНIПРО".
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити рiчний звiт АТ "НОВИЙ ДНIПРО" за 2011 рiк.

5. Розподiл прибутку та збиткiв АТ "НОВИЙ ДНIПРО".
ПОСТАНОВИЛИ: направити частину прибутку АТ "НОВИЙ ДНIПРО" за 2011 рiк у розмiрi 49
тис. грн. на поповнення резервного капiталу. Частину прибутку, що залишилась, направити на
поповнення обiгових коштiв Товариства.

6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї, Наглядової ради та Ревiзора АТ
"НОВИЙ ДНIПРО".
ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до вiдома звiти Дирекцiї , Наглядової ради та Ревiзора АТ "НОВИЙ
ДНIПРО" за 2011 рiк.

7. Припинення повноважень Ревiзора та обрання нового Ревiзора АТ "НОВИЙ ДНIПРО".
ПОСТАНОВИЛИ: 1) припинити з 24 квiтня 2012 р. повноваження Ревiзора АТ "НОВИЙ ДНIПРО"
Ярмаркiної Нiни Савелiївни. 2) обрати з 25 квiтня 2012 р. Ревiзором АТ "НОВИЙ ДНIПРО"
Д`яченко Крiстiну Вiкторiвну строком на п'ять рокiв.

8. Внесення змiн до статуту АТ "НОВИЙ ДНIПРО" та їх державна реєстрацiя.
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО СТРАХОВОГО
ТОВАРИСТВА "НОВИЙ ДНIПРО" шляхом викладення його у новiй редакцiї з наданням
Генеральному директору Авраменку Сергiю Володимировичу повноважень щодо пiдписання
Статуту у новiй редакцiї. Внутрiшнi документи Товариства дiють у частинi, що не суперечить
затвердженому Статуту Товариства у новiй редакцiї. Доручити Генеральному директору
Товариства та/або iншiй уповноваженiй Генеральним директором особi зареєструвати змiни до
Статуту у вiдповiдних органах державної реєстрацiї

Дата проведення 24.04.2012

Чергові Позачергові
X



Вид загальних зборів

Кворум зборів  98.940000000000
Опис 1. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради та обрання нових Голови та членiв

Наглядової ради, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи та надання їй повноважень на пiдписання договорiв з Головою та
членами Наглядової ради.
ПОСТАНОВИЛИ: 
1) припинити з 28 вересня 2012 р. повноваження Голови Наглядової ради Авраменко Наталiї
Iванiвни та члена Наглядової ради Кльоц Наталiї Володимирiвни.
2) обрати з 28 вересня 2012 р. термiном на три роки Головою Наглядової ради Авраменко Наталiю
Iванiвну, членом Наглядової ради - Маца Олександра Давидовича.
3) затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради (додаток
1 до протоколу), та обрати Генерального директора Товариства Авраменка Сергiя Володимировича
особою, якiй надати повноваження на пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради.
4) встановити розмiр винагороди Головi та членам Наглядової ради згiдно з затвердженим
кошторисом (додаток 2 до протоколу).

2. Внесення змiн до статуту АТ "НОВИЙ ДНIПРО" та їх державна реєстрацiя.
ПОСТАНОВИЛИ: не розглядати  друге питання порядку денного, щодо внесення змiн до статуту
АТ "НОВИЙ ДНIПРО" та їх державної реєстрацiї.

Дата проведення 28.09.2012
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