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ХчЩвЬ20 жовтня 202l року

До уваги дкцiонерiв
привАтного дкцtонЕрного товлриствА

код сдрпоу l4з l ll69, ,,.,",,"-"-"ll}"lj'ru"!}fiXJ"ЧtiH#$:r""ii'H}#I"'"1J"'#:;,b, гlолтавський район, м.Карлiвка,
вул, Сергiя Нiгояна,2 (дмi <Товаршство>)

Повiдомляемо Вас Про провсдення позачергових Загальних зборiв aKuioHepiB Товариства (далi , <Збори>).

Micuc peccTpauii учасникiв та проведення позачсргових Зборiв: YKpaiHa, Полтавська область, Полтавський район. м.

Карлiвка, вул. .Сергiя Нiгояна, 2, акговий зм заволоуправлiння ПРИВАТНого АкцlонЕрного товАриствА
кКАРЛ lВСЬКИИ МАШИНОБУДIВНИИ ЗАВОД".

Дата та час початку i закiнчення peccTpauiT aKuioHepiB (представникiв акuiонерiв).пля участi в позачергових Зборах:

l0 листопада 202l року, з l l години до l l години 55 хвилин,

Дата та час вiдкриття (проведення) лозачсргових Зборiв: l0 листопада 202l року о l2 годинi 00 хвплпв.

Дата складення Перелiку aKuioHepiB, якi мають право на участь у позачергових Зборах: 04 листопада 202l року
(станом на 24 голину).

пеDелiк питань. включевих до пооекIv поDядкч денного збоDiвi
l. Обрання лiчильноТ KoMicii Зборiв Товариства.
2, Про обрання голови та секретаря Зборiв Товариства,
З. Затвердження регламенту 3борiв Товариства.
4. Про затвсрдження новоТ релакчii Стат}ту Товариства.
5. Про уповноваження голови Зборiв та секретаря Зборiв на п iдписан ня новоI релакчii Статуту Товариства.

6. Про уповноваження Генерального директора Товариства на вчин€ння дiй, пов'язаних з внесенням змiн до вiдомостей про

Товариство. uto viстяться в Сдиному державному peccTpi юри,аичних осiб. фiзичних осiб-пiлприсмuiв та l ром,lдських

форм} вань,
7. Гlро схвалення (затв_ердження) значних правочинiв та правочинiв укладених Miж ПрАт (КАРЛIвсЬкИи

МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД) та АТ (КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК)) (iдентифiкацiйний код l4Збl575).
8. Про попередн€ надання зl,оди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в перiол з l0
листопада 202l року по 09 листопала 2022 року,
9. Про надання попереднього дозволу Генеральному дирекrору Товариства в перiол з l0 листопада 202l року по 09

листопада 2022 року на укладення та пiдписання вiд iMeHi Товариства договорiв. предметом яких ( одержання кредиту

(крелитiв), овердрафти, лiзинг, факторинг, гарантii', акредитиви та iнmi банкiвськi операчiт, отримання i надання позики

(фiнансовот допомоги), одержання та надання в заставу/iпотеку майна та основних засобiв Товариства; надання

безпрочентноi поворотноТ позики (поворотнОТ фiнансовоi допомоги) прачiвникам Товариства; ocHoBHi засоби Товариства

при продаж} чи при прилбаннi,
l0, про змiну назви,щочlрнього пIдпрИсМстВА ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (КАРЛlВСЬКИИ

мАшиноБудIвниЙ зАвод, торговоТ Фlрми (зося,,.
lI. Про схвалсння (затвердження) правочинiв. укJIацених viж ПрАт ккАРЛIВСЬКИЙ \4АшиноБудlвниЙ зАВоДu та

АТ (КРЕДОБАНК)l, iлентифiкачiйний код 09807862.
]2, Про схвалення (]атвердження) правочинiв, шо укладенi мiж Товариством та АТ (КРЕДОБАНК>, iлентифiкаuiйний кол

09807862, станом на l0 листопада 202 t року або булуть уклаленi в перiол ло З 1.12.2022 року.
lЗ. Про схвмення (затвердження) надання б}дь-якого майна (маЙнових прав), що належить Товариству в заставу (iпотеку)

АТ (КРЕДОБАНК)).
l4. Про надання Генеральному дирсктору повновiDкень на вчиненвя дiй, лов'язаних iз реалiзаuiсю схвалених рiшень
Загальними зборами aKuioHepiB Товариства, на укладення та пiдписання правочинiв i3 АТ (КРЕДОБАНК)).

Проекти рiшеriь по пштаннях порядку денЕого 3борiв:
пDоекm Diuення по пumанню ur{ll:

,,I.1.Обрати Лi"ильну комiсiю у склалi: Голова KoMicii: Хорiшко О.М.; Секретар KoMicii: Мельник О.О.;

1.2,!}изначити. що повноваженнЯ Лiчильноj KoMiciT починаються з моменту прийняття рiшення про ii' обрання i

припиняються з моменту оголошення чих 3борiв закритими.>

пооекп оiulеннл по пumанню М2:
uООр.и ГолБЬою Зборiв Носка АЕдрiя Павловича, обрати ceKpsтapeм зборiв Шуфавi Амера Мiшеля,>

Пооекm Diшення по пumанню ,ffg3:

.затвсрдити регламент роботи Зборiв:
доповiдi за порядком денним - до l5хвилин; виступи пiд час дебатiв - до 3 хвилин;

- зауваження, довiлки, пропозичi'i - до l хвилин:
голосування з питань порядку денноl'о - ] використанням бюлетенiв для голосування;))

ПDоекm Diuлення по паmанню ur{94:

Проект рiшення по даному питанню проекry порядку денного:

ПрДТ (Карлiвський машинобудiвний завод) yкpaiнa, з9500, полтавська обл,, м, Карлiвка, вул, Сергiя Нirояна, 2

Свiдоцтво платника ПДВ М 1003З8389 Тел,/факс: +380 (5З46) 22138, 22266,2З468
lПН 14З111616120 E-mail: Sales@kmzindustriesUa

код едРпоУ 14311169 www.kmzindustries,Ua
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<Затвердити в новiй редакцii Стаryт Товариства.>
пооекп Diшеннs по пumанню чrФ5:
(Уповноважити Голову Зборiв та секротаря Зборiв на пiдписання новоi редакчiТ Статуту Товариства.))

[!Щдд,ддд.щцц.ц-Щ.ý:
(Уповноважити Генерального дирекгора Товариства Ка-лашник Валерiю Михайлiвну на вчинення дiй, пов'rзаних з
внесенням ]MiH до вiдомостей про Товариство. ttto мiстяться в единому державному peccTpi юриличних осiб, фiзичних осiб-
пiдприсмцiв та громадських формувань, ] правом передоручення нею ци.\ повноважень iншим особам.ll
пDоекlп Diшелlнs по пцmанню,r&7:

"Схвалити (]атвердити) насr;пнi значнi правочини та правочини )клменi ПрА Г ,.кдрлIвськиЙ мдшиноьудlвниЙ
3АВоД> (далi - товариство) iз АТ (кРЕДI АГРIКоЛЬ БАНКl> (iлентифiкачiйний код l4збI575),асаме:
- Договiр про змiну М 9 вiд 27 лилня 202l року до !оговору про наllання банкiвських послуг No 04/18 siд 08 лютого
20]8 року;- Договiр про змiну Nе l0 вiд 22 вересня 202l року ло.Щоговору про надання банкiвських послуг М 04/i8 вiд 08
лютого 20l8 року;- ,Щоговiр про змiну N9 З вiд 22 вересня 202l року до Договору iпотеки Ns 04/18-1, посвiдченого . при ватни м
HoTapiycoM Карлiвського районного нотарiального округу Полтавсько'i областi Шубою А.Ф. двадцять шостого лютого двi
тисячi вiсiмнадцятого року за ре€стровим номером 262;
- .Щоловiр про змiну М 2 вiд 22 вересня року ло ,Щоговору застави N9 04/ 1 8-2 вiд l 5 л истопала 201 8 року.>
ПDоекlп рiulення по пumанню LYg8:
(]. згiдно ч.3 ст,70, пiлпункry 22 ч,2 с,г.3З Закону Украjни (Про aKuioHepHi товаристваr, - попередньо надати згоду на
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в перiод з l0 листопада 202l року по 09 листопада 2022
року! наступноl,о характеру:
додатковi угоди/договори про внссення змiн та доповнень. в тому числi цодо збiльшення лiмiry крелиryвання/генермьного
лiмiry/ генермьного строку/щоло змiни умов фiнансування/ щодо отримання банкiвських послуг/змiни умов отримання
банкiвських послуг за дiючими гснсральними кредитними договорами. договораVи про нмання банкiвськиr, посл)г та
iншими договорами про здiйсненвя кредитних операцiй без обмеження суми, строку та умов (за винятком обмеження сум по
таким правочинамl гранична сукупна BapTicTb яких визначасться п.2 чього рiшення по 8-му питанню порядку денного);
- будь-якi договори про надання банкiвських послlг. крелитнi договори. логовори фiнансування, договори про надання
(огриvанняlобсл}lов)вання Iа.lсtttllиtнi)lоJи. lаб)дь-якi fol овори про внесен н я lviH tа Jоповнснь до ниr;
- будь-якi договори, заяви про надання (отримання) в банкiвських установах банкiвських гарантiй, акредитивiв, здiйснення
будь-яких кредитних опсрацiй, без обмеження суми, атроку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам,
гранична сукупна BapTicTb яких визнача€ться п.2 чього рiшення по питанню 8-му поряпку ленного)та буль-якi договори про
внсссння змiн та доповнень до них;
- будь-якi договори та угоди (в тому числi аоговори про внесення змiн та доповнень до них. в тому числi до вже ранiшс
укладених Товариством договорiв), а саме: договори застави майна, iпотеки, поруки тощо, пов'язанi з забезпеченням
виконання зобов'язань Товариства та,/або TpeTix осiб по буль-яким договорам фiнансування, в тому числi кредитним
договорам, договорам про надання банкiвських послуг та буаь-яким iншим уголам (договорам), укладеним Товариством
таlабо третiми особами тrабо iншими суб'ектами господарювання, визначаючи перелiк майна, Bapтicтb, iншi умови на
розсуд уповноваженоj особи зазначеноТ у л.4,5 цього рiш9ння по питанню 8-му порядку денногоj
2. Визначити граничну сукупну BapTicTb значних правочинiв. ]азначених у п.l. цього рiшення по 8_му питанню порядку
ленного у розмiрi 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок), бсз П!В;
3. Встановити, що значнi праВочини! визначеного п.l. чього рiшення по 8-му питанню порядку денного, можуть вчинятись у
формах угол, логоворiв, KoHTpaKTiB та iH, формах, передбачених чинним закояодавством;
4. Визначення доцiльностi укладання таких правочинiв (угод, договорiв, KoHTpaKTiB та iH.) та ix iстотних умов покJlасти на
генерального директора Товариства Каlашник Валерiю Михайлiвну. а у випадку ii вiлсутностi на Заступника генермьного
директора з економiчноi безпеки Товариства Кузьменка Олега Олександровича, або iншу особу, що займатиме посаду
генераJlьного директора Товариства або виконуватиме обов'язки генерального директора Товариства;
5, ПОВнОваrкення ва пiдписання праВочинiв, зазначених у п.l. цього рiшення по 8-му питанню порядку лснного, а також
iнших докумснтiв та логоворiв необхiдних дJIя забезпечення уклад9ння таких правочинiв, надати ГенераJlьному дирсктору
Товариства калашник Вмерiю Михайлiвну або iншiй особi, що займатиме посаду генерального директора товариства або
виконуватиме його обов'язки генера]ьного диреmора Товариства.))
Проекm оiшення по пumqнцкl,|Y!9:
<У вiдповiдностi до вимог пп.37 п.10.З Статуту Товариства в перiод з l0 листопада 202l року по 09 листопада 2022 року
надати дозвiл генеральному директору Товариства, а у випадку його вiдсутностi Заступнику генер;Lльного директора з
економiчноi безпски Товариства Кузьмснку Олегу Олександровичу, або iншiй особi, що займатиме посаду генерiцьного
диреlФора Товариства або виконуватиме обов'язки гснсрального дирекгора Товариства на укладення та пiдписання вiд iMeHi
Товариства договорiв ( з правом визнання умов таких логоворiв на власний розсуд), предметом яких с:
- ОДеРЖаННЯ КРеДИТУ (КРедитiв). оверлрафти, лiзинг. факторинг, гарантii, акрелитиви та iншi банкiвськi операчii, отримання
позики (фiнансовот допомоги). одержання та надання в заставу/iпотеку майна та основних засобiв Товариства, граничною
сукупною вартiстю не бiльше нiж 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мiльйонiв гривень 00 коп.);
- наданн' безпроцентнот поворотноi позики (поворотноi фiнансово'i допомоги) працiвникам товариства граничною
сукупною вартiстю не бiльше нiж l 000 000,00 гривень (один мiльйон гривень 00 коп.);
- ocHoBHi засоби Товариства при продажу чи при придбаннi граничною сукупною вартiстю не бiльше нiж 6000000,0о
гривень (шiсть мiльйонiв гривень 00 грн), бсз ПДВ.))

ПрАТ (Карлiвський маLUинобудiвний завод) yкpalнa, 39500, Полтавська обл,, м, Карлiвка, вул, Сергiя нiгояна, 2
Свiдоцтво плат1-1ика пДВ N9 100Зз8з89 тел,/факс: +з80 (5346) 22138, 22266, 2з468

lПН 143111616120 E-mail: Sales@kmzindustгies ча
Код еДРПОУ 14З11169 WWW kmzindustгies. ча
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ПDоекlп Diшення по пuпанню,ф10:
<Змiнити назву ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИСМСТВА ВlДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВд <,КдРЛlВСЬКИЙ
мдшиноБудlвниЙ здвод,) торговоl'Ф|рми лзосял на дочlрне пIдприсмство (торговд Фlрмд зося)).
Затверлити Стаryт ДОЧlРНЬОГО ПlДПРИеМСТВА (ТОРГОВА ФIРМА ЗОСЯ)) в новiй редакцii та уповноважити
генер.Lльного директора ПРИВАТНОГО АКЦlОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА чКдРлtвСьКиЙ мдшиноьудtвниЙ
ЗАВО,Щ> Ка"rашник Валерiю Михайлiвну пiлписати Статут ДОЧlРНЬОГО ПIДПРИеМСТВД кТОРГОВД ФIРМД ЗОСЯ> в
новiй редакцii.D
пDоекm Diшення по паmанню N9I ]:
l, Схвалити tзатвердити) наступнi правочини. укладенi мiж ПрА Г "КАРЛlВСЬКИЙ МАШинОБудIвниЙ здвод"
(далi Товариство) iз АТ (КРЕДОБАНК>, iлентифiкачiйний код 09807862, (нмалi - Кредобанк):
- Договiр про внесення змiн iдоповнень вiд 27.08.202l до Генерального договору N9l2/09-20l7 про злiйснення
кредитування вiл 08.09.20l7 (нала,li - Гснералльний Договiр);
- До[овiр про внесення змiн i доповнень вiд 28,09.2021 ло Генермьного Договору;
- Додатковий логовiр ЛЪ5 про надання кредитноТлiнiТ вiд 27.08,202l вiдловiдно до Гснсрального Договору;
- .Щоловiр лро внесення змiн вiд 27.08.202l до договору iпотеки М l2109-201 7-I, ресстр.Nэ l 476, вiл l 5.09.20] 7 (нада"Ii -
!оговiр lпотеки);
- Договiр про внесення змiн вiд 28.09.202l до !оговору Iпотеки;
- Договiр про внесення змiн вiд 27.08.202l до договору застави Мl2/09-20l7-ЗО вiд l8.09.20l7 (налалi - !оговiр
Застави);
- Договiр про внесення змiн вiд 28.09.202l до Договору Застави;
ПDоекm Diulення по пumанню м12:
<Схвалити (затвердити) угоди, що уклаленi мiж Товариством та кредобанком станом на l0.1 ] ,202l або булуть уклаленi в
перiод до З 1.12.2022, з лолержанням наступних умов:
l) Максимальна загalльна сума заборгованостi (загальний кредитний лiмiт) Товариства перед Кредобанком за Bciмa
договорами не може перевишувати еквiваленту З00 000 000 (триста мiльйонiв гривень);
2) Предмет договору отримання Товариством. в т.ч. в мсrках генерального договору, буль-якого з наступних
пролуктiв: вiдновлювальнi та нсвiдновл ювал ь н i кредити та крелитнi лiнii, iнвестицiйнi кредити, овердрафти, лiзинг,
факторинг. гарантiТ. акредитиви та iH.;
3) чiльове використання кредитних коштiв. гарантiй та акредитивiв: поповнення обirовиr коштiв. розрахунки за
сировину, матерiали, товари, послуги, 8иплата заробiтноТ ллати, сплата податкiв та зборiв, будiвничтво, peMoHTHi роботи,
прилбання облалнання, транспортних засобiв, HepyxoMocTi, рефiнансування крелитiв iнших фiнансових установ, iнше,
4) TepMiH лii будь-якого договору не Morte перевищувати 8 (BiciM) poKiB;
5) максимальна вiдсоткова ставка за кредитними продуктами, гарантiями та акредитивами: в Гривнi - не бiльше 40Уо

рiчних, в доларах США та Свро не бiльше l5% рiчних.
6) загальна зa[лишкова балансова BapTicTb забезпечення уклaцених договорiв - не бiльше 700 000 0О0 (ciMcoT
мiльйонiв) гривень>
ПDоекm Diшення по паmанню urfgI3:
<Схвалити (затвердити) надання Товариством в заставу (iпотеку) Кредобанку в якостi забезпечення зобов'язань за
генераЦьниМи догоВораМи, кредитними договорами, договорами акредитиву. договорами гарантiТ та додатковими угодами
до них, якi укладенi станом на I0.1 l ,202l або булуть уклаленi в перiол ло Зl .12,2022 мiж Товариством та Крслобанком,
будь-якого майна (майнових прав), що належить Товариству, в тому числi, а"ле не обмежуючись наступним:
l)
2)
з)
4)
5)

буль-яка HepyxoMicтb (будiвлi та земельнi дiлянки);
будь-яке обладнання;
буль-якi транспортнi засоби;
майновi права за будь-якими контраmами на постачанн, обладнання;
майновi права за будь-якими реалiзачiйними контрактами про продаж готово'i пролукчii або незавершеного

вирооництва;
6) будь-якi ToBapHo-MaTepiMbHi цiнносr,i. в тому числi, але не обмежуючись наступними: товари, сировина, матсрiали,
виробничi ре}ерви. не}авсршене виробниuтво. гоrова пролу кчiя:"
Проекm Diщепнs по пцmанню,лr!l4:
(Надати Генеральному диреtсгору Товариства Кмашник ВалерiТ Михайлiвнi, а у випалку ii'Bi.lcyTHocTi Заступнику
генераJ,Iьного директора з економiчвоТ безпеки Товариства Кузьменку Олегу Олександровичу, на вчинення
Bcix необхiдних та достатнiх дiй, пов'язаних з реа,riзачiсю виtце схвалених рiшень Загальних зборiв aKuioHepiB Товариства,
на }кладення та пiдписання lotoBopiB ] Кредобанком (в,l,ч, генеральних логоворiв. кредиlних договорiв. iпоrсчних
логоворiв. логоворiв застави. логоворiв про внесення rviH i доповнень до них. додаткових угол. Bcix iнших договорiв.
необхiдних дlя здiйснення та забезпечення кредитування) з правом самостiйного визначення кiлькостi/вартостi/типу/
забезпечення кредитноj операцiТ (з урахуванням обмежень цим протоколом) та з правом самостiйного

локументiв на власнийузгодкення Bcix iстотних та iнших умов таких договорiв та лiдписання

розсуд,),

Bcix iнших необхiдних

flаний проект порядку денного позачергових Зборiв вважати порядком денним позачергових зборiв, якi вiлбулуться
l0листопада202lроку,уразi вiдсутностi пропозичiй до нього вiл iнших aKuioHepiB,
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Iнформачiя з проектами рiшень цодо кожного ] питань, включених до порядку денного позачергових Зборiв. розмiшена на
веб-сайтi Товариства за адресою: httDs://kmzjndustгies.ua.

Д,ля участi в поlачергових Зборах необхiдно vаrи при собi паспорт та довiренiсть на право )час,li } по]ачергови\
Зборах, оформлсну згiдно з вимогами законодавства (лля прелставникiв юридичних осiб). loBipeHicTb на право участi та
голосування на загaцьних зборах, вилана фiзичною особою, посвiдчусться HoTapiycoM або iншими посадовими особами, якi
вчиняють нотарiальнi дiТ. а також може посвiJч}ваlися депоlиIарною }сIановою ) встановленочу Нацiональною комiсiсю ]

чiнниr паперiв та фонловоtо ринк} порядк), Довiренiсrь на право lчастi та lолос)вання на загальних зборах вiд iмcнi
юриличноi особи видасться i'i'органом або iншою особою, уповноваженою на це lj'установчими документами, ,щовiренiсть
на право участi та голос}вання на lаluцьних tборах aKuioHepHoto товариства може viсгиrи iавдання шодо tолос)вання.
тобто перелiк питань, порядку денного загttльних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно
проголосувати. Пiл час голосування на загaLпьних зборах лредставник повинен голосувати саме так, як передбачено
]авданняv шодо голос) вання. Якшо ловiренiсть не мiстить }авдання шодо голосування. представник вирiшlс Bci питання
щодо голосування на загальних зборах aKuioHepiB на свiй розсул,

З локументами, необхiдними дrя прийняття рiшень з питань порядку денного лозачергових Зборiв, акчiонери
Говарисlва vож)Iь оrнайомиlися t даlи на:iсlання акuiонераv даного повiдомлення до дати проведення поtачсрlових
Зборiв щоленно (KpiM суботи та недiлi. вихiдних та святкових днiв), з 09 години 00 хвилин до lб години 00 хвилин за
адресою: 39500, Полтавська область, Полтавський район, м. Карлiвка, вул, Сергiя Нiгояна,2, юридичний вiддiл,

Вiдповiдальним за порядок ознайомлення aKuioHepiB з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань
порядку денного позачергових Зборiв, с начмьник юридичного вiддiлу Хорiшко Оксана Миколаiвна. Телефон для довiдок:
(05346) 2_2l_з8,

Вiдповiдно до cl, Зб Закон) Украiни .,Про aKuioHepHi lоварис]ваI вiд дати надiслання повiлоvлсння про
проведення lаtаtьниl lборiв .to .laIll прOвсJсння lаlмьни\ rборiв aKuioHepHe товарис]во повинно надати акчiонераv
vолсливiсtь uiнайоvиIися l Juк)vенlаJ\lи. необri.tниvи -1л я |Iрииняття рiшень t пигань порядк) денноlо. за
v iсцезнаходжен ня v tовариства 1 робочi лнi. робочий час та в досг)пном} viсцi. а в день проведення заtмьних зборiв _

також у мiсцi ix проведення. У разi, якщо порядок денний загмьних зборiв лсрелбачае голосування з пигань, визначених
статтею 68 Закону УкраТни (Про акцiонернi ,l оварис,l ва,. aKuioHcpHc Iовариство повинно надаги aKuioHepav можливiсtь
ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцiй вiдповiдяо до порядку, передбаченого статтею 69 Закону
Украiни (Про aKuioHepHi товариства)). Умови такого логовору (KpiM кiлькостi i загальноТ Bapтocтi акцiй) повиннi бути
€диними для Bcix aKuioHepiB. Пiсля надiслання акчiонерам повiдомлення про проведення загaLльних зборiв aKuioHepHe
1овариствонеvаtправавноситиtviнидо.lок5vенtiв.наланиrакцiонераvабоJякимивониммиvожливiстьознайоvиtися,
KpiM змiн до зазначсних локументiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправлення]!! помилок. У такому
разi змiни вносяться не пiзнiшс нiж за l0 днiв до дати проведення загальних зборiв, а щоло кандидатiв до складу органiв
товариства - не пiзнiше нiж за чотири днi до дати проведсння загaцьних зборiв. AKuioHepHe товариство до початку загальних
зборiв у всtановленом) ниv порялк5 зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання aKuioHepiB шоло
питань, включених до проеhry порядку денного заг!lльних зборiв та порялку денного ]агальних зборiв до дати проведення
]агмьни\ tборiв, AKuioHepHe товариство vоже H;Цal и одн) заt мьн1 вiлповiль на Bci запиrання олнакового tмiсц.

Вiдповiдно,ло ст,38 Закону !'краТни (Про aKuioHepHi товариства)) кожний акцiонер мас право внести пропозицii
щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових ]агiцьних зборiв aKuioHepiB, а також щодо нових
кандидаr iB до склад) opiaHiB lоварисlва. кiлькiсгь яки\ не vоже llеревиtцуваги кiлькiсного склад) кожноlо з органiв,
ПропозицiТ вносяться не пiзнiше нiж за 20 днiв до дати проведення позачерtових загмьних зборiв aKuioHepiB, а шо.ло
кандидатiв до склiulу органiв товариства - не пiзнiше нiж за ciM днiв до дати проведення загiцьних зборiв. Пропозичiя ло
проакry порядку дснного заг?цьних зборiв акчiонерного товариства подасться в письмовiй формi iз зазначенням прiзвиша
{наймен)вання)акцiонера,якийiJвносить.кiлькосri.тип1 Iа./або клас) нalлсжних йому акцiй. tMicTy пропозичiiло литання
тrабо проекту рiшення, а також кiлькостi, типу таlабо класу акцiй. шо належать кандидату, який пролону€ться цим
aKuioHepoM до складу органiв товариства, дкLriонер мас право оскаржити рiшення Товариства про вiлмову у включеннi його
пропоlицiй до проекr) порядк) денноlо ло сlлу. До поча]ку ]агaцьних lборiв акчiонери vаюгь права подавати письмовi
3апитання щодо питань, включсних до проекту порядку денного загальних зборiв та порядку денного загмьних зборiв до
дати проведення загiцьних зоорlв.
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