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Шановні акціонери! 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗІНВЕСТ» 
(Місцезнаходження: 77400, Івано-Франківська область,Тисменицький район, м. Тисмениця,  вул. Горбаля, 7, 
Код ЄДРПОУ: 33700005) 

 
повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів приватного акціонерного 

товариства «ГАЗІНВЕСТ» (надалі - Товариство), які відбудуться  26 квітня 2016 року,  о 11:00 годині,         
за адресою:  м. Івано-Франківськ , вул. Бориславська, 29,  ІІ поверх, конференц-зал.  

Реєстрація акціонерів для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – 
Загальні збори)  буде проводитись по місцю проведення 26 квітня 2016 року, з 10:15;  до  - 10:45.  Для 
реєстрації участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а 
представникам акціонера, крім документа, що посвідчує особу, - довіреність на право участі у зборах, 
оформлену відповідно до чинного законодавства України. Право на участь у Загальних зборах мають всі 
акціонери, включені до реєстру акціонерів станом на 24 годину 20 квітня 2016р. 

Перелік питань, що виносяться  Порядком денним на голосування: 
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів. 
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів. 
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.  
5. Звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради. 
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 
комісії. 
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015р. Затвердження річного 
звіту та балансу товариства за 2015 рік. 
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства за 2015р. 
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства. 
10. Обрання  членів Наглядової ради товариства. 
11. Обрання Ревізійної комісії. 
12. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016р. 
13. Про внесення змін в Статут Товариства. 
14. Затвердження внутрішніх положень Товариства.  

Акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного 
Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. 

Акціонери та їх представники можуть ознайомитися з матеріалами Загальних зборів за адресою: 
м.Івано-Франківськ, вул. Бориславська, 29, каб. №4,  у  робочі  дні у робочий  час, а в день проведення 
Загальних зборів - також  у місці їх проведення.  Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів та їх 
представників з документами: Тітаренко Віталій Федорович, 
тел.:  (0342) 716-322; моб.тел.: +38 067 6712082; email: gazinvest.if@gmail.com 
 

Наглядова рада ПрАТ "Газінвест" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


