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Шановний акціонер! 

 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗІНВЕСТ» 

Місцезнаходження:  
77400, Івано-Франківська область,Тисменицький район, м. Тисмениця,  вул. Горбаля, 7,  

Код ЄДРПОУ: 33700005 
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного 

товариства «ГАЗІНВЕСТ» (надалі - Товариство), які відбудуться  20 квітня 2018 року,  о 11:00 годині,    
за адресою:  77400, Івано-Франківська область,  Тисменицький  район, м. Тисмениця,  вул. Горбаля, 7.  

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства 
(надалі – Загальні збори)  буде проводитись по місцю проведення 20 квітня 2018 року, з 10:15;  до  - 10:45.   

Датою складення переліку акціонерів,  які можуть приймати участь у  Загальних зборах станом на 24 
годину за три робочих дні до дня  проведення  Загальних зборів, визначено 17 квітня 2018 року. 

 
Перелік питань, що виносяться  Порядком денним на голосування: 
1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів. 
4. Про продаж акцій ПрАТ "Газінвест" .  
 
Проекти рішень по питаннях порядку денного : 
 
По питанню №1 Порядку денного:   

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ: 
1.1. Обрати лічильну комісію в складі: 

 Худецький Б.Б. – голова комісії; 
 Шкромида О.Т. – член комісії. 

 
По питанню №2 Порядку денного:   

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ: 
 2.1 Обрати:  

 Головою Загальних зборів  - Будзуляка Б.В.,  
 секретарем Загальних зборів  - Тітаренка В.Ф.  

 
По питанню №3 Порядку денного:   

ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ: 
3.1 Встановити наступний регламент проведення Загальних зборів: 

 доповіді за порядком денним  – до 15  хвилин;  
 обговорення питань –  до 10  хвилин;  
 виступи під час дебатів –  до 3  хвилин; 
 відповіді на запитання – до 5 хвилин; 
 зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;  

3.2. Голосування на Загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного 
проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. У голосуванні приймають участь 
учасники позачергових Загальних зборів, відповідно до переліку акціонерів,  які можуть приймати участь у 
голосуванні на Загальних зборах, складеного станом на 17 квітня 2018р. та зареєструвалися і при реєстрації 
підтвердили свої повноваження на право участі та голосування у Загальних зборах акціонерів. Голосування 
здійснюється за принципом – "одна голосуюча акція – один голос". 

По питанню №4 Порядку денного:   
ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ: 
4.1. Акціонери ПрАТ "Газінвест" погоджують 100 % (сто відсотковий) продаж акцій ПрАТ "Газінвест" .  
4.2. Акціонери ПрАТ "Газінвест" підтверджують отримання інформації щодо сто відсоткового продажу 

акцій та умов його здійснення. 
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4.3. Всі акціонери ПрАТ "Газінвест" відмовляються від переважного права на придбання акцій, що 
продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонерами третій 
особі. Датою припинення переважного права на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами 
Товариства, вважається 20 квітня 2018 року. 

 
Повідомлення про  проведення Загальних зборів ПрАТ "Газінвест" з проектами рішень Загальних зборів 

розміщено на веб-сайті ПрАТ "Газінвест" http://gazinvest.pat.ua. та на веб-сайті  НКЦПФР України 
http://stockmarket.gov.ua.  

 
З матеріалами Загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитися за адресою: 

м.Івано-Франківськ, вул. Бориславська, 29, каб. №5,  у  робочі  дні у з 8:30 до 17:30, 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 3952032; 
email: gazinvest.if@gmail.com 

 
Акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного 

Загальних зборів. Пропозиція до проекту 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. 

 
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 та голосування у Загальних зборах мають акціонери, відповідно до переліку 
акціонерів,  які можуть приймати участь у  Загальних зборах, складеному станом на 17 квітня 2018 року. 

 
Звертаємо особливу увагу акціонерів, що відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України 

«Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013  року: « ... якщо власник цінних 
паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим  Законом  не уклав  з  обраною  емітентом  
депозитарною  установою  договору  про  обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не 
здійснив переказ належних  йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній  установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не  
враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.» 

 
 

 
Наглядова рада ПрАТ "Газінвест"  


