Ловiдоrчrлепня про проведепня рiчнuх заглльнпх зборiв дкцiоперiв

Публiчного акцiоперяого товариства''Уrкгородськиil Турбогазl|!

ДОВОДИМО ДО ВаШОГО ВiДОМа, ЦО 24 квiтня 2018 року вiдбудуться рiчнi Загальнi збори акцiоltерiв Публiчного акцiонерноrо товар11ства
(Ужrородсьюlй Турбоaitз), розташованого за адресою: 88000, Закарпатська оЪл., м. Ужгорол,
вул. Болгарсiка, 3l
Збори
в
aкToBo]lly
змi
першого
поверху
адlчliнiстраflrв_ного
корпусу за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул.
_
]iдбУдуr"со
Болгарська, 3. Початок зборiв о 10.00 год, Ресстрацiя учасникiв
- з 09.0Одо 09.45 rод.
З документамLi щодо пLlтань порядку денного ЗагмьнIiх зборiв акцiонери особисто моя9ть ознайоlltитися в
робочiднiз 9.00 до 12.00 год. за
адресоIо: Nl, Ужгород, вул. Болгарська, 3 (адмiвiстративнrrй корпус), KiMHaTa .]\-ь 204, а в
день проведення зборiв
у мiсцi ix лроведевня.
.Ужгородськttй
Вiдповiда,rьций за пОрядок ознаI"lомлення акцiонерiв з докуменТами
Турбогаз'' Качур М.В.
- llpeKTop ГИТ

-

Кожнuй акцiонер ма€ право внести пропозлцii щодо литань, вlUlючених до проекту порядку денного загмьних зборiв акцiонерного
lоварисlва. а lакож щодо HoBttx кандидагiв до складу органiв lоварисIва. кiлькjсIь якlх не моrке перевишувати кiлькiсного i-чд)
*о*"оaо ,
органiв. Пропозицii вносяться не пiзнiше нiж за 20 днiв до дати проведенн' заlмьних зборiв, а щодо кандидатiв
до складу органi"
,"
пiзнiше нiж за cill днiв до дати it проведенвя.
"o"apuc""a -

. Порядок ремiзацii акцiонероrи зa!значених прtв встаномених ст. З6, 38 Закону Украiъи (про акцiонернi товариствФ! сmтутом та
внутtшяtми норlчtатIlвниNlи докуNlентами ПАТ (Ужrородський Турбогаз)
Перелiк акцiонерiв, якi l"tають право ва участь у Загмьних зборах, смада€ться на 24 годину l8 квiтrя 2018
року.
Станом на дату скпадання перелiку осiб, якипr надсиласться повiдомлення лро проведення загальних зборiв, загмьна rjлькiсть акцiй
(Ужгородськи!i Турбогаз) - 400 000 000 шт., кiлькiсть Iолос)дочих акцiй з49 273 4r1 шт.

,.

Прл ре€сц)ацii длЯ участi у збораХ акцiонера]!! необхiдно матИ докуNtент, щО посвiдчус
докуNtенти, що посвiдчують ix особу (паспорт) та повноваження (довiренiсть).

fИТ

ix особу (паспорт), а представнllкам акцiонерiв

-

Порядок участi та голосування на загtulьних зборах представникiв акцiонерiв за довiренiстю встановлено ст. 39 Закону yкpairor (Про
1 та внутрiшнiми нормативними докlментами ГИТ <Ужлородський Турбогаз).

акцiонернi товаристваD, статуто

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

l.

Обранtiя лiчильноi KoMicii', визначення TepMiHiB ii повноважень.
Проект Diшення:
Обратц Лiчильну Koмiciю Заг&,rьних зборiв акцiонерiв
ГИТ (Ужгородський Турбогаз) у смадi: Проданюк Bacrr,lb IОрiйович,
Панькович Тетяна Гаврилiвна, Ковмь Ольга Михаirлiвна.
2. Ви !начи l tI Hac] ) пний TepNliH дiТ повноважень лiчrLпьноi Kovicii: з
момецту обраян'l лiчильноi KoMicii до tvroMeHTy закритгя цих Залмьних
зборiв.

1.

2. Звiт

дrректора

Гит

фiнансово_госполарськоi

дiяльносli

напрялlи

"ужгородський Турбогаз'' про результати
у 2017 роцi, ocHoBHi
на 20l8 piK la lагвердження tаходiв за
дiяльностi Товариства

результатами його розгляду.
проект рiшення:
ЗатвердитИ звiт дирек-юра ПАТ " Ужгоро.лський Турбогаз'' про
рез),льтати фirансово-господарськоi дiяльностi Товариства у 20 l7 роцi,
основяi напрrruи дiяльностi на 2018 pik та заходи за результатами йоло
розгляду.

3. Звiт

Наг.rrядовоi ради

fИТ "

Ужгородський Турбогаз'' та

затвердження заходiв за результата]!tи його
розгля4у.

Проект оiшення:
Затвердити звiт НаглядовоТ ради ГИТ '' Ужгородський Тlрбогаз''
та заходи за результатами його розгляду.

4, Звiт та висновки Ревiзiйноi Koмicii лро

дiяльнiсть Товариства у 2017 роцi.
проект оiшення:

фiнансово-господарську

Затверлити звiт та висвовки Ревiзiйноi комiсii про фiнансовогосподарську дiяльнiсть ПАТ " Ужгородський Турбоrаз'' у 201?
роцi.
5. Роlгляд висновкiв ]oBнimнbolo аудиlу la затвердженtlя ,]аходiв за
результатами його розгля4y.
Проект рiшення:

Затвердити BltcHoBoK зовнiшнього аудиту

результатами його розгляду.

та заходи

за

6. Прийнятrя рiшення за наслiдками розaляду звiту наглядовоl
ради,
звiту виконавчого органу, звiту ревiзiйноi koмicii, затвердкення
рiчноtо звiту I]AT " Ужгородський Турбоrаз'' за 2017 piK.
проект рiшення:

7.

Затвердитrr рiчний звiт

fИТ " УжIородсьмй

проект рiшення:

l.

Внести змiни до Статуту шляхом викJIаденця йtого в новiй

редакцii.

2, Право пiдпrrсу Статуry ПАТ " Ухгородський Турбогазll надати
директору
ПАТ " Ухгородський
Турбоfаз''
Качуру
Михайлу
Васильовичу.

9. Про внесення змiн до BнyTpimвix норматLIвних aKTiB шпяхом
вимаденЁя ii в новiЙ редакцii.
проеm оiшення:

l, Внести змiни до положень "Про ЗагмьЕi збори акцiонерiв'', ''Про
Наглядову рад/", "Про Ревiзiйпу Koмiciю", ''Про порrдок

ознайомлення акцiонерiв та iнших заiнтересованих осiб з iнфорNlацiею
ПАТ (Ухлородський Турболаз>", шляхоý1 викJIадення ix в новiй
редакцii.
2. Право пiдпису вну,трiшнiх нормат1,1вних акriв Товариства в новiй
редаtдii надати головi та секретарю цих загмьних зборiв.
10. Про приппнення повноважень членiв НаллядовоТ раJlи.
Проеm рiшення:

Припинити повновilrкення голови та членiв Наглядовоi ради, а
Юрiя Васrлrьовича, Васrrльсва Анатолiя Анатолiйовича,

ca,lte: Булiча

Вереба Арпада Арпадовича, Пiшковцiй Тетяни Вimорiвни.

1l. Про обрання членiв Наглядовоi ради.
l2. Про уrс,rадання договорiв з членами Наглядовоiради.

лроеm рiшення:
Затвердити умови договорiв, якi булуть укJlадатися з (иенаNtи
Наг.rrядовоi ради, та уповновакити директора ПАТ ''Ужгородський
Турбогаз" Кач5ра Михайла Вас!rпьовича на ix пiдписання,

l3. Про припинення повноважеяь членiв Ревiзiйноi KoMicii,

пооект оiшення:
Припинити повновФ(ення голови та членiв Ревiзiйноi Koмicii'. а саме:
залольнова Олександра Вiкrоровlrча. Величко IBaHa Миколайович&
ЦаринськоI Олени Володимирiвни.
I4. Про обрання членiв Ревiзiйноi KoMiciT.

Турбогаз'' за 20l7 piK.

Про розподiл лрlrбутку i збиткiв Товариства та виплаry дивiдендiв
за пiдсумкаNlи роботл у 2017 роцi.
Проект рiшення:
В зв'язку з вiдсутцiстю в звiтному перiодi прибутку дивiденди за

20l7 piK не

нараховувати, вiдрахування

Товариства не здiйснювати.

на

форrчrування фондiв

8. Про внесення змiн до Статуту шJUIхом вllкладеfiн, йоло в новiй
редакцiТ.

Адеса веб-сайту [IАТ "Ужгородський Т)рбогаз'': lrww,turbogaz.pa_Lua
,Щиректор

ПдТ "Ужгородськttй Турбога]''

Телефон дпя

М.В. Качlр

