
Наглядова рада Відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач»
(місцезнаходження: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 9, код 

ЄДРПОУ 05755571)
            Повідомляє про скликання на вимогу акціонера ТОВ «Ф.С.Б.Плюс» позачергових 

загальних зборів акціонерів, які відбудуться 08 червня 2012 року.
            Початок загальних зборів акціонерів о 12 годині 00 хвилин.
            Реєстрація акціонерів буде проводитись 08 червня 2012 року з 11 години 00 хвилин 
до 11 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів.
            Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Запоріжжя, Дніпропетровське 
шосе, будинок 9, актова зала.
            Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах 
– на 24 годину 04 червня 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

             1.Про затвердження умов договору зі зберігачем про передання повноважень 
лічильної  комісії.
             2.  Обрання  голови  та  секретаря  загальних  зборів  акціонерів.
             3. Затвердження значних правочинів, які учинялися товариством у ході поточної 
господарської  діяльності  товариства  протягом  2011  року.
             4. Затвердження розміру дивідендів за підсумками діяльності товариства у 2011 
році.
             5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
             6.  Обрання  членів  наглядової  ради.
             7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
наглядової  ради.
             8. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
наглядової  ради.
            9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
            10.  Обрання  членів  ревізійної  комісії.
           11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
ревізійної  комісії.
           12.  Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
ревізійної  комісії.
           13.  Прийняття  рішення  про  припинення  повноважень  членів  правління.
           14.  Обрання  членів  правління.
           15. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2012 рік.
           16. Попереднє схвалення значних правочинів, які учинятимуться товариством у 
ході  поточної  господарської  діяльності  товариства  протягом  2012  року.
          17. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2013-2017 
роки.
          18. Про прийняття рішення про зміну типу товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів 
за  адресою:  69069,  м.  Запоріжжя,  Дніпропетровське  шосе,  9,  приміщення  керівника 
охорони,  розташованого  на  другому  поверсі  центральної  прохідної  у  робочі  дні  з  10 
години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 
години 00 хвилин).  Відповідальні  за  ознайомлення  акціонерів  з  документами:  Кантоха 
Марина Олександрівна, Коваленко Галина Євгенівна. Телефон для довідок: 061-283-13-34.
           В день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами 
здійснюється  за  місцем  проведення  зборів  з  10  години  00  хвилин.
 Згідно  до  статей  77  та  78  Закону  України  «Про  акціонерні  товариства» 



ознайомлення з документами здійснюється за умови повідомлення правління не пізніше 
ніж  за  п’ять  робочих  днів.  Повідомлення  здійснюється  у  письмовому  вигляді.
             В день проведення загальних зборів документи для ознайомлення надаються 
акціонерам без попереднього здійснення письмового повідомлення правління.


