
Наглядова рада 
приватного акціонерного товариства 

 «Спеціальне проектне та конструкторсько-технологічне бюро «Запоріжгідросталь» 
 (код ЕДРПОУ 00130234, місцезнаходження 69041, м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 26, далі - Товариство) 

повідомляє, що 
позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 17 грудня 2019 року о 15.00 

 за адресою м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 26, кім. 4.13. 
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудиться  17 грудня 2019 року з 14.15 до 14.50 за місцем прове-
дення зборів. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах буде складений станом на 24 
годину 11 грудня 2019 року. 
За даними переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства, складеного станом на 08.11.2019 року, загальна кількість простих імен-
них акцій складає 879040 шт., в тому числі простих іменних голосуючих акцій – 819999 шт. Інші типи акцій 
відсутні. 
 
Перелік питань та проекти рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного: 

Питання, включене до проекту порядку денного Проект рішення 
1. Обрання лічильної комісії. Припинення пов-

новажень лічильної комісії. 
 

Обрати лічильну комісію у складі: 
Голова лічильної комісії - Поліщук Олена Іванівна; член 
лічильної комісії - Помаз Анастасія Андріївна. 
Повноваження лічильної комісії припинити після закін-
чення позачергових зборів акціонерів від 17.12.2019 р та 
підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з 
цими зборами. 

2. Затвердження порядку проведення річних 
Загальних зборів акціонерів 

 

Розгляд, обговорення та голосування з питань проводити 
в послідовності, передбаченій Порядком денним, фікса-
цію розгляду питань технічними засобами не здійсню-
вати. Доповіді до 15 хвилин, виступи до 5 хвилин. Голо-
сування з усіх питань Порядку денного бюлетенями; 
принцип голосування - одна голосуюча акція один голос.  
Довідки, оголошення - після закінчення зборів. 
Бюлетені для голосування засвідчуються у момент ви-
дачі акціонерові (його представникові), який реєстру-
ється для участі у позачергових Загальних зборах акціо-
нерів. 
Завірення бюлетеня для голосування відбувається шля-
хом підписання членом Реєстраційної комісії. (особис-
тий підпис та ПІБ) 
Бюлетень повинен містити напис: «Завірено. Член Реєс-
траційної комісії (ПІБ, підпис)». 
Якщо бюлетень для голосування складається з декількох 
листів, завіряється кожен лист такого бюлетеня. 
У разі недійсності бюлетеня на ньому Головою лічильної 
комісії (Реєстраційній комісії) робиться відмітка з вказі-
вкою підстав про його недійсність. Відмітка про недійс-
ність бюлетеня засвідчується усіма членами лічильної 
комісії (Реєстраційній комісії) (ПІБ, підпис). 

3. Прийняття Статуту Товариства у новій ре-
дакції. 

Внести зміни до Статуту Товариства відповідно до вимог 
Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом ви-
кладення Статуту у новій редакції. 
Доручити Голові позачергових Загальних зборів акціоне-
рів від 17 грудня 2019 року підписати Статут Товариства 
в новій редакції і провести державну реєстрацію Статуту 
в новій редакції. 

4. Затвердження Положення про Наглядову 
раду Товариства. 

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. 
Доручити Голові позачергових загальних зборів Товари-
ства підписати положення від імені Товариства 

 
Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, що засвідчують їх особу, а пред-

ставники акціонерів - документи, що засвідчують їх особу та документи, які надають їм право брати участь та 
голосувати на Загальних зборах, зокрема довіреність.  



Довіреність на право участі та голосування, видана фізичній особі, повинна бути посвідчена нотарі-
усом або посадовими особами, що вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Довіреність на 
право участі та голосування від імені юридичної особи видається згідно її установчих документів. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі і голосування на Загальних зборах декільком 
своїм представникам. Надання довіреності на право участі і голосування на Загальних зборах не виключає 
право участі на цих зборах акціонера, що видав доручення, замість свого представника. До закінчення часу, 
відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, по-
відомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У випадку, якщо для 
участі у Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, 
довіреність якому була видана пізніше. У випадку, якщо акція знаходиться у загальній власності декількох 
осіб, повноваження відносно голосування на Загальних зборах здійснюється по їх згоді одним із співвласників 
або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на власний розсуд або за завданням відносно 
голосування, виданим акціонером. 

 
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право ознайомитися з 
документами, необхідними для ухвалення рішень з питань, включених до проекту Порядку денного, за адре-
сою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 26, кім. 2.2 у робочі дні з 9.00 до 16.00, а в день проведення Зборів - за 
місцем проведення. 
Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами Зборів - член Правління Риженкова І.О. 
Телефон для довідок: (061) 239-38-24  
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити 
зміни в документи, надані акціонерам для ознайомлення, окрім змін у зв'язку зі змінами у Порядку денному 
або у зв'язку з виправленням помилок.  
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожен акціонер має право внести пропозиції 
з питань, включених до проекту Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. 
Пропозиція до проекту Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається у письмовій формі 
з вказівкою прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що 
належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підля-
гають обов'язковому включенню в проект Порядку денного загальних зборів. 
У разі внесення змін до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж 
за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє повідом-
лення кожному акціонеру про порядок денний та проекти рішень щодо питань порядку денного зі змінами. 
Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові питання акціо-
нерів з питань, включених до проекту Порядку денного Загальних зборів до дати проведення зборів. Товари-
ство може надати одну загальну відповідь на усі питання однакового змісту. 
 
Інформація про проведення зборів, перелік питань та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту Порядку денного, а також інша інформація, щодо проведення позачергових загальних зборів 17 гру-
дня 2019 року, розміщена на сайті : http://hydrosteelproject.com/ 

 
Наглядова Рада  

АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» 


