
 
 
 
 
 

До уваги акціонерів 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 

«ПЕРЕТВОРЮВАЧ» 
(місцезнаходження: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 9, код 

ЄДРПОУ 05755571) 
повідомляє  про внесення змін до порядку  денного  річних загальних зборів акціонерів, що 
відбудуться 30 квітня  2013 року  о 13.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське 
шосе, будинок 9, актова зала. 
 На вимогу  акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Ф.С.Б.Плюс» 
(код ЄДРПОУ 35504013) порядок денний доповнено наступними питаннями та проектами 
рішень: 
 Проект рішення з питання № 11. Про затвердження змін до статуту  Публічного 
акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач» (третя редакція): 
 Внести зміни до Статуту  Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод 
«Перетворювач» 

1) Викласти частину  11 статті 23 Статуту  у  такій редакції: 
«В разі прийняття рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає 

кожному  акціонеру  письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх 
ціну  та строк викупу . 

Таке повідомлення надсилається акціонерам наступного робочого дня після 
прийняття рішення загальними зборами рекомендованими поштовими листами. 

Повідомлення повинно містити: 
- повне найменування та місцезнаходження товариства; 
- визначення типу  акцій, що викуповуються; 
- кількість акцій, що придбаваються товариством; 
- ціна придбання 1 акції товариства; 
- строк та порядок оплати товариством викуплених акцій; 
- строк прийняття заяв від акціонерів на продаж  товариству  акцій; 
- адресу , за якою приймаються письмові заяви від акціонерів про обов’язків 

викуп належних їм акцій. 
До повідомлення додається бланк письмової заяви від акціонері про згоду  на 

продаж товариству  всіх або частини належних йому  акцій. 
Заява акціонера повинна містити наступні відомості: 
- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності такого) (повне фірмове 

найменування) акціонера; 
- адресу  місця реєстраційного обліку  за місцем знаходження або місцем 

проживання (місцем перебування) акціонера; 
- кількість акцій, що бажає продати товариству  акціонер; 
- іншу  інформацію, необхідну  для реалізації права акціонера. 
Заява направляється листом або вручається правлінню товариства за адресою, 
вказаною у  повідомленні». 
2) Викласти частину  3 статті 35 Статуту  у  такій редакції: 
«Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів товариства. 
У разі якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, витрати на їх 

організацію, підготовку  та проведення відшкодовуються за рахунок цих акціонерів». 
3) Внести зміни до частини 4 статті 43 Статуту . 
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Замість слів «Наглядова рада створюється у  кількості 5 осіб» зазначити «Наглядова 
рада створюється у  кількості 7 осіб». 

4) Доповнити частину  1 статті 46 Статуту  абзацом 2 такого змісту: 
«Засідання наглядової ради проводяться за місцезнаходженням Товариства.  
Засідання наглядової ради проводяться у  формі безпосередньої участі членів 

Наглядової ради у  такому  засіданні. Проведення засідань наглядової ради у  іншій формі, а 
саме, шляхом проведення скайп, відео, Інтернет конференцій не допускається». 

5) Внести зміни до частини 2 статті 52 Статуту . 
Замість слів «Ревізійна комісія складається з голови ревізійної комісії та чотирьох 

членів» зазначити «Ревізійна комісія складається з голови ревізійної комісії та шести 
членів». 

Проект рішення з питання № 19. Про затвердження змін до Положення про загальні 
збори: 

Внести зміни до Положення про загальні збори. 
1) Частину  4 статті 8 Положення виключити. 
2) Частину  4 статті 19 Положення виключити. 
3) Доповнити статтю 19 Положення новою частиною 9 такого змісту: 
«Участь у  загальних зборах акціонерів декількох представників одного й того ж 

акціонера не допускається. Для участі у  загальних зборах акціонерів реєструється той 
представників акціонера довіреність якому  видана пізніше». 

4) Доповнити статтю 20 Положення новою частиною 15 такого змісту: 
«На загальних зборах акціонерів голосування проводиться щодо усіх питань 

порядку  денного. Не  винесення питань порядку  денного на голосування не допускається. 
Рішення загальних зборів акціонерів які вказують на можливість не винесення питань 
порядку  денного на голосування – є недійсними». 

5) Частину  25 статті 21 Положення виключити. 
6) У частині 1 статті 21 Положення слова «-президія» виключити. 
Проект рішення з питання № 20. Про затвердження змін до Положення про 

наглядову  раду: 
Внести зміни до Положення про наглядову  раду . 
1) Доповнити частину  6 статті 11 Положення новою абзацом 2 такого змісту: 
«Засідання наглядової ради проводяться за місцезнаходженням Товариства. 

Засідання наглядової ради проводяться у  формі безпосередньої участі членів Наглядової 
ради у  такому  засіданні. Проведення засідань наглядової ради у  іншій формі, а саме, 
шляхом проведення скайп, відео, Інтернет конференцій не допускається». 

Проект рішення з питання № 21. Про затвердження змін до Положення про 
ревізійну  комісію та аудит: 

Внести зміни до Положення про ревізійну  комісію та аудит. 
1) Внести зміни до частини 2 статті 2 Положення. 
Замість слів «Ревізійна комісія складається з голови ревізійної комісії та чотирьох 

членів» зазначити «Ревізійна комісія складається з голови ревізійної комісії та шести 
членів». 

2) Доповнити частину  4 статті 4 Положення 3 абзацом такого змісту : 
«Засідання ревізійної комісії проводяться не менш ніж раз на 3 місяці». 
 
 

Наглядова рада 
 
 
 

 


