ШАНОВНI АКISОНЕРИ

IIРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (EНЕРГЕТИtlНИЙ ЗаВОД ((EНЕРГЕТИIS}

€дрпоу

2474249l

(мiсцезнаходжеЕнll : а2099, м.КиiЪ, вул, Бориспiльська,9)
повйомляе про цроведення Загальних зборiв акцiонерЬ Товариства"
якi вйбудугься 24 квiтня 2014p. о 14 год" 00 хв. заадредою:
м. Киiв, вул. Бориспiльська,9 в примiщеннi Товариства (акговий зал).
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Порядок денний:

Обранпя лiчильноi KoMicii загаъншх зборiв.

Обранrrя голови та секретаря загаJIьнIа( зборiв.
Затвердження порядку фегламеrrгу) цроведення з€lгiлJIьIлих зборiв.

Звiт Генерального дирекгора про фЬансово - господарську дйльнiсть Товариства за 2013
piK та визначенIIJI основних напрямкiв дiяпьностi Товариства на 2014 piK.
Звiт Наглядовоi ради Товариства за 2 0 l 3 р
Звiт та висновки Ревiзiйноi KoMicii Товариства за 2013р.
Прийнятгя рiшення за наслiдкаrrли розгляду звiry ГенераJIьного дчректора, звiry Flаглядовоi
р4ди та звiry Ревiзйноi KoMicii Товарисгва.
Затвердlкення рiчноrо звiту та балансу Товариства за 2013piK.
Розподiл прибlтку за пiдсумками 2013 року.
.

Реестрацiя акцiонерiв та ik представникЬ здiйснюеться ýl мiсцем проведеЕнlI зборiв
12:00 до 13:45 год, згiдно до перелiку акцiонерЬ, якi MaroTb право
на участь у зборах станом на24:0а год. 17 квiтня 2014 року.
Щля реестрацii на }чаgгь у Загапьккк зборах акцiокер повиt{ек маги при сюбi паспорт, а

24 квiтня 2014 року з

представник акцiонера * паспорт та вiдповЙну довiренiсть, оформлену згiдпо з чинним
законодавством Украiни.
Ознайомитисъ з дOкументами, необхiдними дJIя приiсляття рiшень з питаяъ пор8дку
деЕпого, акцiонери можуть за Йсцезнаходкенням ТоваристващодеЕно (KpiM сфоти та недiлi)
з 10:00 год. до 16:00 год. (обiдня перерва з 12:00 rод. до 12:30 год.). Вiдповйальною особою за
порядок ознаЙомленяя е Генерапьr*лЙ дтрекюр Саrцок МюrаЙло МrдtолаЙович. Пропозиrцi до
поРядку денного акцiонери мЕ}ють право вносити, в порядку визначеному Закояом Украiни
<<ГIро акцiонеркi товариствil).
осповнi показники п&нсово дiяльностi Т

i зобов'язання

iчна кiлькigгь акцiй (rгг.
Кiлькiогь Бласних аrqiй, вичшлФrих протягом перiоду
Загальrrа сlма коштiв, витрачених на викуп влас}rих
акци протягом перI
Чисельнiсть працiвtп.Iкtв на кiнець перiоду(осiб
Те.пефон для довiдок: (И4} 566-12-14

Повйомлення про проведен}ut загальЕих
НКШ[ФР" вц 0б.03.2014 Ns 45 (1798).
I
Голова Наглядовоi ради

АТ <Енергетичний

Пidmверdэюую docmoBi,
Генеральнuй duрекmор
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