
Приватне акціонерне товариство «УКРЕНЕРГОТРАНС» 

надалі – Товариство, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

Товариства, які відбудуться 25 грудня 2013 року о 14:00 за адресою: 49050, м. 

Дніпропетровськ, вул. Володі Дубініна, 8, каб. 206. 

За пропозицією акціонера Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Об’єднаний транспортний холдинг», до порядку денного позачергових загальних зборів 

акціонерів Товариства (який був опублікован в газеті «Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 

221 від 21.11.2013р.) внесено додаткові питання: 

-    Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради 

Товариства; 

-          Про обрання членів Наглядової ради Товариства; 

-    Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 

Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства від 

імені Товариства. 

Таким чином, порядок денний загальних зборів акціонерів складається з наступних питань: 

1.        Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання членів лічильної комісії 

Товариства 

2.        Затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2013 р.; 

3.        Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 

протягом 2014 р. 

4.        Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради 

Товариства; 

5.        Про обрання членів Наглядової ради Товариства; 

6.        Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 

ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства 

від імені Товариства. 

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних 

зборах акціонерів Товариства: 19 грудня 2013 р. Реєстрація акціонерів Товариства (їх 

представників) буде проводитись за місцем проведення загальних зборів акціонерів 

Товариства 25 грудня 2013 р. з 13:20 до 13:50. Для участі у загальних зборах акціонерів 

Товариства акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 

(паспорт), представникам акціонерів Товариства- документ, що посвідчує особу (паспорт) 

та повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про 

призначення на посаду та виписку зі статуту акціонера Товариства – юридичної особи, у 

якій визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність, видану для 

участі у загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену згідно з законодавством 

України). З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів 

Товариства, акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитись у робочі дні з 

21 листопада 2013 р. по 24 грудня 2013 р. з 14.00 до 17.00 за адресою: 49050, м. 

Дніпропетровськ, вул. Володі Дубініна, 8, каб. 206. Відповідальною особою за порядок 

ознайомлення акціонерів з документами є Дрігола Наталія Миколаївна. Тел. для довідок: 

(056) 371-05-83. 
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