
Шановні Акціонери! 

 
 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРДОРБУД" (код ЄДРПОУ 36346930, 

місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська  обл.., м. Днiпро, Iндустрiальний район, вулиця.Винокурова, 

будинок 5) повідомлення про проведення загальних зборів: 

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) 

проведення загальних зборів.  

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 02.12.2016 року. Час проведення загальних зборів акціонерів: 

Початок зборів о 15.00. Місце проведення загальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська 

обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань.  

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 
Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день 

проведення та за адресою проведення загальних зборів з 14.00 до 14.50. Час початку реєстрації акціонерів о 

14 годині 00 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 14 годині 50 хвилин. 

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 28.11.2016 

року. 

4. Перелік питань з проектом рішень, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку 

денного: 

1.Обрання лічильної комісії;  
Пропонуємо  Затвердити Членів Лічильної комісії Товариства у наступному 

складі: Приходько Ю.Ю., Молодова Н.І. 

2. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції. 
Пропонуємо внести зміни до статуту товариства, затвердити статут товариства у 

новій редакції. 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 

підготовки до загальних зборів:  
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись 

з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий 

час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця 

Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення з 

документами, Голова Правління – Карпенко Олеся Вадимiвна, тел. (056) 789-09-45. 

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з 

питань, включених до проекту порядку денного: 

http://www.ukrdorbud.dp.ua/aboutcompany/neregulyarnaya 

Також розкриваємо іншу інформацію з повідомлення про проведення загальних зборів 

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам 

акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним 

законодавством. 

Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборів – 06.10.2016р. 

 

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні. 

             Голова Правління                 Карпенко О.В. 
       
                                                        


