
До уваги акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 
(код ЄДРПОУ 22800735), 

місцезнаходження товариства: Україна, вул. Гоголя, 285, Придніпровський р-н, м. 

Черкаси, 18136. 

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів ПАТ 

«Черкасиобленерго» (далі - позачергові загальні збори)! 

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: м. 

Черкаси, вул. Чкалова, 1, в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП 

«Черкасиенергоремонт». 

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 16.02.2017 року, з 10 години 00 

хвилин до 11 години 00 хвилин. 

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 16.02.2017 

року об 11 годині 30 хвилин. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових 

загальних зборах, встановлена 10.02.2017 року (станом на 24 годину). 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та 

прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів 

Товариства. 

3. Припинення повноважень голови (виконуючого обов’язки) колегіального 

Виконавчого органу Товариства. 

4. Обрання голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу 

Товариства. 

5. Припинення повноважень членів правління Товариства. 

6. Внесення змін до Статуту Товариства. 

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 

денного розміщена на веб-сайті за адресою www.cherkasyoblenergo.com. 

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 

паспорт або довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену 

згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб). 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 

позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго» можуть 

ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення 

позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин 

до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 

хвилин), за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин), а в 

день проведення позачергових загальних зборів - також у місці їх проведення з 10 

години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин. 

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Горстка Василь 

Михайлович. 

Телефон для довідок: (0472) 395-331. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 

Т.в.о.Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго»  

С.О.Кузьмінська 

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №24 від 06.02.2017 

http://www.cherkasyoblenergo.com/

