
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТАР" 

(код за ЄДРПОУ 23464995, місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул.Дарвіна, буд.20) 

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбудуться 23 травня 2017 

року о 10.00 за адресою: м. Харків, вул.Дарвіна, буд.20, кімн. № 105. Реєстрація учасників 

відбудеться з 16.45 до 17.15 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які 

мають право участі в загальних зборах, складається станом на 17.05.2017. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування): 

 

1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 

3. Про припинення шляхом перетворення. 

4. Про призначення (покладання функції) комісії по припиненню (перетворенню). 

5. Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих документів 

Товариства-правонаступника. 

6. Про порядок і умови здійснення перетворення. 

7. Про порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства-

правонаступника. 

8. Про умови обов`язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі коли 

ці акціонери голосували проти рішення загальних зборів про перетворення. 

9. Про порядок та строк пред`явлення вимог кредиторами. 

10. Про затвердження плану перетворення. 

11. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради. 

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 

товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 

13. Про виплату дивiдентiв. 

14. Про поточні господарські справи товариства. 

 

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 

товариства (м. Харків, вул.Дарвіна, буд.20, кімн. № 105). Відповідальна особа – генеральний 

директор Перекрестов А.Г. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо 

за місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ао-

constar.сom/emitent.php. 

 (!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які 

посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого 

законодавства. 

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та 

ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ! 

 

Телефон для довідок: 057-7142085 

 

 

Генеральний директор Перекрестов А.Г. 

 


