
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР! 

 
Приватне акціонерне товариство «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 24» - «Товариство», 

(код ЄДРПОУ 04715664, місцезнаходження 03118, м. Київ, просп. Лобановського, 96)  повідомляє, що Річні 

Загальні Збори акціонерів відбудуться 05 квітня 2019 року, початок  о 14 год.00 хв. за адресою: 03118, м. Київ, пр-т 

Лобановського, 96, конференц зал. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: початок о 13 год. 00 хв. 

кінець о 13 год. 45 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 01.04.2019 р. 

Загальна кількість акцій: - 5 333 296 штук. Загальна кількість голосуючих акцій становить 3 863 441. 

 
Проект порядку денного: 

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 

Проект рішення: 

Обрати до складу Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства: 

Каращенко В.С.; 

Сергієнко С.В.; 

Бердичевського О.В. 

 

2. Про обрання голови та секретаря Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 

Проект рішення: 

Обрати Головою річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства, проведення якого призначено на 05.04.2019, 

Печуру В.Д.; 

Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства Бердичевського О.В.; 

 

3. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік. 

Проект рішення: 

Взяти до відома звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік. 

 

4. Про розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік. 

Проект рішення: 

Взяти до відома звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік. 

 

5. Про розгляд і затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік. 

Проект рішення: 

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2018 рік. 

 

6. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2018 рік, розподіл прибутку за 2018 рік. 

Проект рішення: 

1. Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2018 рік. 

2. Прибуток звітного 2018 року в сумі 163,00 тис.грн. віднести на розвиток виробництва.  

 

7. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів та уповноваження Голови правління на їх 

затвердження. 

Проект рішення: Попередньо схвалити та надати повноваження Голові правління на укладення значних 

правочинів, які можуть вчинятись акціонерним товариством протягом року до 30 квітня 2020 року включно у ході 

поточної діяльності, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25% 

вартості активів товариства, а саме: договір купівлі-продажу готової продукції, договір поставки продукції, договір 

про надання послуг, договір комісії готової продукції, договір підряду, договір субпідряду, договір купівлі-

продажу цінних паперів, договір про надання гарантії,  договір про відкриття кредитної лінії, інших документів 

включаючи, але не обмежуючись підписанням документів, необхідних для участі у тендері на укладання такого 

правочину, та інші правочини. Ціна правочину не може перевищувати 999 999 999 999,00 грн. 

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних 

зборів акціонерів, а також інша інформація визначена законодавством, розміщена на власному веб-сайті 

Товариства за адресою smu24.pat.ua 

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 04.04.2019 р. (включно), акціонери можуть 

ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: Україна, 

м. Київ, пр. Лобановського, 96, кімната 1, у робочі дні з 9:00год. до 17:00год., а в день проведення загальних 

зборів - за місцем проведення зборів. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 

акціонерів з документами – Голова правління Гуторов С.П., довідки за телефоном: 067 358 87 86. Документи 



(матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, надаються акціонеру для 

ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством Письмовий запит про надання 

документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до 

бажаної дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для 

участі у Загальних зборах та у місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту. 

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 

зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 15.03.2019 (включно). Пропозиції щодо включення нових 

питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до 

проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 

акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або 

уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути 

представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого 

представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 

представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 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 Товариства 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.  Акціонер має право видати довіреність на право участі та 

голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати 

чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства Надання довіреності на право участі та 

голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 

довіреність, замість свого представника. 

 Додатково повідомляємо, що після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонер має 

права передбачені ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства».  

 

Для участі в загальних зборах, акціонери при собі повинні мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність на 

право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства та паспорт. 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн) 

Найменування показника Період 

звітний попередній 

Усього активів 132996 119656 

Основні засоби 8977 9406 

Довгострокові фінансові інвестиції 167 167 

Запаси 27482 28382 

Сумарна дебіторська заборгованість 87756 77173 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6811 641 

Нерозподілений прибуток - - 

Власний капітал 10364 10201 

Статутний капітал 1333 1333 

Довгострокові зобов'язання - - 

Поточні зобов'язання 122632 109455 

Чистий прибуток (збиток) 163 283 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 5333296 5333296 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 127 92 

 

 

 

Голова Наглядової ради                                   _________________________                Скачко. В.О. 

 

 


