Публічне акціонерне товариство «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», що знаходиться за
адресою: м. Харків, Комсомольське шосе, буд.88 , повідомляє про скликання загальних зборів
акціонерів що відбудуться «28» серпня 2013 року о 16-00 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1,
к. 305, 3 поверх. Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем
проведення зборів «28» серпня 2013р. з 15-30 до 15-45. Перелік акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 21 серпня 2013р.
Порядок денний зборів:(перелік питань, що виносяться на голосування):
1.
Обрання Лічильної комісії зборів.
2.
Обрання Секретаря зборів.
3.
Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження та реєстрація нової редакції
Статуту.
4.
Переобрання Голови та членів Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами Наглядової ради.
- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів
(включно) акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, Комсомольське
шосе, буд.88, 4-ий поверх, к. 403, у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня
перерва з 12-00 годин до 13 годин). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають
виносу.
- В день проведення зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1,
к. 305, 3 поверх. За місцем проведення зборів документі надаються для ознайомлення з 15-30 до
16-00. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.
Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор
Растопчінова О.В.
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, для представників
акціонерів – ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно з діючим законодавством і ПАСПОРТ.
тел. (57) 752-28-08.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Відомостях
НКЦПФР» від 24.07.2013р. № 136.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в
повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:Генеральний
директор Растопчінова Олена Василівна.

