
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження якого: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5

Повідомляє  акціонерів  про  скликання  позачергових  Загальних  зборів  акціонерів  ПАТ  «ЕК
«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»,  відповідно до п. 5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства»,  що
відбудуться  06 серпня 2015 року о 10 годині 00 хвилин за  адресою: м. Херсон, вул. Пестеля, 5,
поверх 5, зала селекторних нарад.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 09 години
00 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.
Для  реєстрації  акціонерам  необхідно  мати  паспорт,  представникам  акціонерів  -  паспорт  та
довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.
Перелік  акціонерів,  які  мають  право  на  участь  у  Загальних  зборах  акціонерів  ПАТ  «ЕК
«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 02 серпня  2015 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі –

Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про  схвалення/надання  згоди  на  внесення  змін  в  умови  договору/договорів,  що
укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».

Акціонери  можуть  ознайомитись  з  документами  щодо  питань  порядку  денного  позачергових
Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» – м. Херсон,
вул. Пестеля, 5, фінансовий відділ (3 поверх), у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 9.00 години до
15.00 години (перерва з 12 години 33 хвилин  до 13.00 години 21 хвилини), а в день проведення
Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.
Посадова  особа,  відповідальна  за  порядок  ознайомлення  акціонерів  з  документами  –  начальник
фінансового відділу Резнік Анатолій Павлович.
Телефон для довідок: (0552)-48-02-10

Правління ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

Голова правління                                                                        І.М.Сафронов


	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
	«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
	місцезнаходження якого: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5
	Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», відповідно до п. 5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», що відбудуться 06 серпня 2015 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Херсон, вул. Пестеля, 5, поверх 5, зала селекторних нарад.

