
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

“МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО 

ПРАПОРА МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД” 

 (код ЄДРПОУ: 00255289) 
Місцезнаходження: вул..Леніна, 122, м.Монастирище, Черкаська обл., Україна,19100 

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  03 липня 

2015 року о 10:00 годині за адресою: вул. Леніна, 122, м. Монастирище, Черкаська область, 

Україна, 19100  адмінбудівля товариства,  зал засідань  

Порядок денний: 

1. Визначення порядку проведення загальних зборів Товариства. Обрання голови зборів і 

секретаря зборів. Обрання лічильної комісії. 

2. Про приведення установчих документів, найменування та символіки Товариства у 

відповідність із вимогами Закону України “Про  засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки”. 

 

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 03 липня 2015 року з 09-00 до 09-50 години за 

місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-

00 годину 29 червня 2015 року. 

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника 

акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 

оформлена згідно вимог діючого законодавства України. 

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання 

загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком 

денним зборів, за адресою: Україна Черкаська область м. Монастирище, вул.. Леніна, 122 у 

робочі дні з 08:00 години до 17:00 години в приймальні голови правління. Особою, 

відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Домачук Володимир 

Анатолійович. Телефон для довідок: (067)236-59-42. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом 

(проектами) рішення з питань порядку денного. 

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

денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 

днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 

ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів 

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в 

письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 

типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.  

 

                                                                                                                                Правління 


