
Повідомлення про проведення загальних зборів 

Публічного акціонерного товариства "ВТОРЕС" 

(код за ЄДРПОУ 01882568) 

  

Публічне акціонерне товариство "ВТОРЕС" (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою вул. Марка Вовчка, 16Б, м. Київ, 

04073, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 09.07.2020 року о 

13:30 годині за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, актовий зал. 

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитися 09.07.2020 року з 13:00 до 13:25 години за місцем 

проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24:00 03.07.2020. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного 

1. Обрання Лічильної комісії. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Мотречко Ельвіри Камілівни, Кіпєлкіна 

Віктора Михайловича, Солотви Назарія Богдановича. 

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.  Проект рішення: 

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Ладюкова Валентина Ігоровича. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів 

Ладюкова Євгенія Ігоровича. Затвердити Регламент Загальних зборів: 1) основна доповідь - до 5 хвилин; 2) голосування з усіх 

питань порядку денного іменними бюлетенями для голосування, затвердженої Наглядовою радою форми. 

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Проект рішення: Надати згоду на вчинення 

Публічним акціонерним товариством «Вторес» значного правочину щодо відчуження нежитлової будівлі (літера «А») 

загальною площею 136,3 кв. м, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1524995680000, яка знаходиться за адресою 

м. Київ, вул. Коновальця Євгена, будинок 38А на земельній ділянці площею 0.0346 га, кадастровий номер 

8000000000:82:078:0089 шляхом укладення договору купівлі-продажу за ціною не менше 654 981,00 грн. (шістсот п'ятдесят 

чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят одна гривня 00 коп.) з урахуванням ПДВ. 

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного, а також інформація, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 

http://vtores.emitent.org.ua/. 

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного загальних зборів акціонерів, 

починаючи від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, що вказана вище, з 10.00 до 16.00 

години у робочі дні за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, актовий зал, а у день 

проведення загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 

ознайомлення акціонерів з документами: Ладюков Валентин Ігорович, генеральний директор. Довідки за телефоном: 

+380444639833. 

Збори проводитимуться із врахуванням встановлених карантином обмежень. Якщо за результатами реєстрації акціонерів 

учасників зборів виявиться більше, ніж дозволено з урахуванням карантинних обмежень, збори будуть проведені на 

відкритому повітрі на території підприємства за адресою м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б. 

Кількість простих іменних акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення 

загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 09.06.2020 року становить: - загальна кількість простих 

іменних акцій – 1 002 957 шт.; - загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 872 777 шт. 

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, 

включених до проекту порядку денного загальних зборів. 

Також кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо проекту порядку денного та/або проектів рішень. Пропозиції 

вносяться у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства" не пізніше як за 20 календарних днів 

до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 

календарних днів до дати проведення зборів на адресу місцезнаходження Товариства. 

Для участі у Зборах акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу. Представники акціонерів 

Товариства повинні мати при собі документ, який посвідчує їх повноваження, та документ, що посвідчує їх особу. Довіреність 

на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 

посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 

НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 

органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування 

на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен 

голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 

представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.  

 

 

НАГЛЯДОВА РАДА 

 


