
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ! 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО ,,УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 27 березня 2015р.  за адресою :  м. 
Хмельницький, вул. В. Чорновола,120, в клубі Товариства  
 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 
1. Обрання персонального складу лічильної комісії загальних зборів. 
2. Звіт Правління про результати діяльності  Товариства за 2014 рік та основні напрямки фінансово-
господарської діяльності у 2015 році, звіт Наглядової ради, звіт (висновки) Ревізійної комісії,  та 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду.  
3. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства. 
4. Про затвердження раніше укладених правочинів за участю Товариства. 
5. Про попереднє схвалення значних правочинів за участю Товариства. 
 
Реєстрація учасників зборів буде проводитись за місцем проведення зборів з 11.00 годин до 14.45 
години 27 березня 2015 року. 
Початок роботи зборів : о 15.00 годині 00 хвилин 27 березня 2015 року. 
Учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники акціонерів 
ще й належним чином оформлену довіреність та її копію. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається  станом  на 
23.03.2015року. 
З матеріалами пов’язаними з порядком денним акціонери можуть ознайомитись за місцем 
знаходження Товариства у робочі дні в приміщенні Комерційно — сервісного центру, 1-й поверх, 
кім.№1 з 9.00 до 12.00. (Відповідальна особа – секретар Правління Цісар П.В.) 
 
Адреса ПАТ ,,Укрелектроапарат” : м. Хмельницький, вул..В.Чорновола,120. 
 
 

До відома акціонерів! 
 

Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» акції акціонерних товариств, а 
відтак і акції ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», можуть існувати виключно в бездокументарній формі.  

  Згідно вимог закону України „Про депозитарну систему України”  зберігання і облік акцій 
акціонерного товариства, які належать на правах власності  акціонерам  може здійснювати 
виключно депозитарна установа, яка має відповідну ліцензію. 

Депозитарною установою, яка здійснює зберігання та облік акцій ПАТ 
«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» є  ТОВ ПІОГЛОБАЛ Капітал” (адреса: 01601, м. Київ, вул. Мечникова,2, 
тел.044 2070105). 

Згідно вимог закону України „Про депозитарну систему України” акціонер для зберігання 
належних йому акцій акціонерного товариства повинен мати договір про обслуговування рахунку в 
цінних паперах, який укладається між акціонером з одного боку та депозитарною установою з 
іншого боку. 

Відтак, згідно вимог закону кожний акціонер ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» повинен укласти 
договір з ТОВ „ПІОГЛОБАЛ Капітал” про обслуговування власного рахунку в цінних паперах. 

Саме ця депозитарна установа складає реєстр акціонерів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»  для 
участі акціонерів у загальних зборах товариства.  

 
Таким чином, у випадку, коли акціонер ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» не має особистого 

договору з ТОВ „ПІОГЛОБАЛ Капітал” про обслуговування власного рахунку в цінних паперах, то 
згідно вимог  Закону України «Про депозитарну систему України» такий акціонер позбавляється 
права голосувати на загальних зборах акціонерів при прийнятті рішень по питаннях порядку 
денного. 

Такий акціонер має право бути присутнім на загальних зборах акціонерів лише з правом 
дорадчого голосу. 
 
                                                                                                        ПРАВЛІННЯ.  
 



 
 


