
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» 

(код ЄДРПОУ - 00957376), місцезнахоження: 85700, Донецька область, місто Волноваха, 
вулиця 100 років Червоного Хреста, будинок,2 

(надалі - ПАТ «Волноваський КХП» або Товариство) 
 

Повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», (надалі Загальні збори акціонерів), які 
відбудуться 26 грудня 2013 року о 9:00 годині за місцезнаходженням Товариства, а саме за  адресою: 
Донецька область, місто Волноваха, вуиця 100 років Червоного Хреста, будинок, 2, кабінет № 5 
адміністративного приміщення Товариства. 
     Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у Загальних зборах Товариства,  буде проводитися з 
8:00 години до 8:45 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 
представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законо-
давства України.  
       Дата  складення  Переліку  акціонерів Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат 
хлібопродуктів», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів  – 20 грудня 2013 року. 
     Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним 
законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть 
ознайомлюватися в робочі дні з 11:00 до 13:00 години, в кімнаті №1. за місцезнаходженням Товариства, а 
саме: Донецька область, місто Волноваха, вуиця 100 років Червоного Хреста, будинок, 2 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних 
зборів – Директор  Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів - 
Грибовод Юлія Володимирівна. Контактний телефон: (06244) 4-95-18 

                          
                Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування): 

1.Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів 
Лічильної комісії. 
2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.  
3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових 
Загальних зборів акцонерів. 
4. Затвердження результатів укладення Договорів з першими власниками на прдбання акцій та Звіту 
про закрите (приватне) результати розміщення акцій. 
5. Внесення змін до Статуту, затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «Волноваський 
комбінат хлібопродуктів», викладеного в Новій редакції.   
6. Визначення Уповноважених осіб на підписання, затверджених позачерговими Загальними зборами 
акціонерів, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат 
хлібопродуктів». 
 

 
 

       Директор ПАТ «Волноваський КХП»                                                   Грибовод Юлія Володимирівна 


