
 

Шановні акціонери! 

 

Приватне акціонерне товариство "Спеціалізоване монтажне управління № 24" (скоречена 

назва – ПРАТ "СМУ № 24"), місцезнаходження 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 18-А,  

повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «15» грудня 

2017 р. о 14:00 за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 18-А, конференц-зал. 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про обрання Голови і секретаря зборів; 

2. Про обрання лічильної комісії 

3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

 

Дата складання переліку акціонерів, які  мають право на участь в загальних зборах 

акціонерів – 11 грудня 2017 року. 

Матеріали Зборів надаються для ознайомлення за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 

18-А, конференц-зал. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 13.00 до 13.45 15 грудня за 

місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі 

паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб – мати при собі 

паспорт або інший документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене згідно з чинним 

законодавством України. Телефон для довідок: (044) 502-31-51. 

Проект рішення з вищевказаних питань: 

1. «Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: 

1) Бердичевський Олександр Валерійович; 

2) Петроченко Альона Володимирівна; 

3) Порфіров Леонід Андрійович.» 

2. «Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Печуру Володимира 

Дмитровича. 

Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Бердичевського 

Олександра Валерійовича.» 

3. «Попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством у 

період з «15» грудня 2017 року по «15» грудня 2018 року, в тому числі з ПАТ «Полтава-

банк» а саме: кредитні договори на суму до 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів гривень 

00 коп.) з процентною ставкою за користування до 25 % річних, іпотечні договори на суму 

до 45 000 000,00 грн. (сорока п’яти мільйонів гривень 00 коп.) кожний, договори застави на 

суму до 45 000 000,00 грн. (сорока п’яти мільйонів гривень 00 коп.) кожний, без обмеження 

кількості таких правочинів. Уповноважити Голову правління на підписання всіх 

вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та 

виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.» 

 

 

 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано Бюлетень "Відомості Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку" від 09.11.2017 №213 


