
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

місцезнаходження якого: Україна, 08132, Київська область, Києво- Святошинський район, 

м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б 

 

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 16 вересня 2016 року о 10 годині 00 хвилин за 

адресою: Україна, 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, актова 

зала, каб. №12. 

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів 

акціонерів з 8 години 30 хвилин до 9 години 45 хвилин за адресою: Київська область, м. 

Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, 1-й поверх, вестибюль. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - 

паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ 

«КИЇВОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 12 вересня 2016 року. 

 

Проект порядку денного: 

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 

«КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариства), припинення повноважень членів лічильної 

комісії. 

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 

3. Про схвалення/надання згоди на укладання договору про відкриття кредитної лінії 

з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

 

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного 

позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ 

«КИЇВОБЛЕНЕРГО» - 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. 

Вишневе, вул. Київська, 2-б, приймальня на 2 поверсі або 04136, м. Київ, вул. Стеценка, 1-

А, каб. №211, у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 8.00 години до 16.00 години (перерва з 

12.00 до 12.45), а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів - у місці їх 

проведення.  

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 

- секретар корпоративний Шевчук Ірина Дмитрівна. 

Адреса веб-сайту ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з 

проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 

www.koe.vsei.ua. 

Телефон для довідок: (044) 492-83-05. 

Правління ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №152 від 11.08.2016 

 

http://www.koe.vsei.ua/

