
Публічне акціонерне товариство «Звенигородський сироробний комбінат», 
(код ЄДРПОУ: 00447818, місцезнаходження: 

20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35а ) 
 

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Звенигородський сироробний комбінат (надалі – «Товариство»), які відбудуться «08» липня 
2016 року о 14-00 годині за адресою: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 
35а, в приміщенні актового залу товариства. 
 

Проект порядку денного та проекти рішень: 
 

1.Обрання Лічильної комісії зборів. 
 
Проект рішення: 

«Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:  

1). Дахненко Анастасія Володимирівна – Голова Лічильної комісії; 

2). Яковлева Тетяна Анатоліївна – член Лічильної комісії; 

3). Лазаренко Людмила Василівна – член Лічильної комісії.» 

 

2. Обрання Голови та Секретаря зборів. 
 
Проект рішення:  

Обрати Головою зборів Вечерську Катерину Володимирівну, Секретарем зборів Коваленко Євгенію 
Миколаївну. 

 
3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових 
внесків. 
 
Проект рішення: 

«Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення 
додаткових простих іменних акцій у кількості 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) штук існуючої 
номінальної вартості 0,1 грн., загальною номінальною вартістю 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів 
гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків.» 

 

4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є 
учасниками такого розміщення). 
 
Проект рішення: 

1. Прийняти рішення про приватне розміщення акцій. 

2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається). 

3. Приватне розміщення акцій провести виключно серед акціонерів Товариства. 

 



5. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб, яким надаються відповідні 
повноваження для організації та проведення приватного розміщення акцій. 
 
Проект рішення: 

«1. Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства щодо здійснення відповідних дій, 
пов’язаних з проведенням приватного розміщення акцій, та уповноважити її щодо: 
- залучення до розміщення андеррайтера;  
- внесення змін до проспекту емісії акцій; 
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з 
першими власниками та акції повністю оплачено); 
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій; 
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;  
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені 
законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття 
рішення про відмову від розміщення акцій; 
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання 
розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування 
повідомлення про це в офіційному друкованому органі.  
 
2. Визначити Генерального директора Андрія Юрійовича Крилова уповноваженою особою щодо 
здійснення відповідних дій, пов’язаних з проведенням приватного розміщення акцій, та уповноважити 
його: 
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання 
акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій; 
- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право 
вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.» 
 

Інформація про проведення загальних зборів акціонерів Товариства з проектами рішень з питань, 
включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства - www.zvenigora.com. 

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «08» липня 2016 року з 13-00 до 13-45 години за місцем 
проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - «04» 
липня 2016 року станом на 24-00 годину. 

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно при собі мати паспорт або інший документі, що 
посвідчує особу відповідно до законодавства України, а представникам акціонерів - також довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах або інші документи, що підтверджують повноваження 
представника, оформлені згідно вимог чинного законодавства України. 

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня проведення загальних зборів 
Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, за адресою: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 
35а, кімната 206 у робочі дні, робочий час Товариства. Особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є Теліга Ігор Іванович, член Наглядової ради Товариства, 
тел. 0 (4740) 2-28-22.  

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів акціонерів Товариства.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів. 



Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

Телефон для довідок: 0 (4740) 2-28-22. 

 

 
 
 
Наглядова рада 
ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат» 


