

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Запорізький абразивний комбінат»(надалі - Товариство)
(код за ЄДРПОУ: 00222226, місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 44),
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 31 березня 2017 року о 14:00 годині за адресою: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 44, приміщення залу засідань ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ»  № 293. 
Загальні збори проводяться у порядку частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства".
Перелік питань ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних           зборах Товариства. 
        3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту позачергових загальгих зборів.
        4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.
5. Про надання повноважень на укладання з ПАТ "ДІАМАНТБАНК" договору купівлі-продажу акцій.

Проекти рішень щодо питань, включених до порядку денного:
Проект рішення з першого питання порядку денного : обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Кульова Світлана Анатолівна, члени лічильної комісії – Піньковська Олена Володимирівна. Малюкіна Валентина Ільївна.
Проект рішення з другого питання порядку денного: затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується підписом голови правління та шляхом накладення на нього печатки Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим підписом голови правління та печаткою Товариства.
Проект рішення з третього питання порядку денного: обрати Головою зборів -  Березу Анатолія Валентиновича, Секретарем зборів – Жуліну Віру Дмитрівну, Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів (регламент зборів): 
-	оголошення питаннь порядку денного до 5 хвилин; 
-	обговорення 4-го,5-го питання порядку денного та проекту рішень до них (включаючи запитання, дебати та ін.) до 15 хвилин; 
-	голосування з питань порядку денного до 3 хвилин; 
-	голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; 
-	рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових  загальних зборах та мають голосуючі акції.
                -       збори провести без перерви.
Проект рішення з четвертого питання порядку денного: надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме придбати акції додаткової емісії  ПАТ "ДІАМАНТБАНК", акціонером якого є Товариство, на загальну суму не більше 200 000 000,00 гривень та укласти з ПАТ "ДІАМАНТБАНК" відповідний договір куплі-продажу акцій.
Проект рішення з п'ятого  питання  порядку денного: за результатами розгляду 4-го питання порядку денного зобов’язати Голову Правління Товариства Березу А.В. укласти (підписати) з ПАТ "ДІАМАНТБАНК" договір куплі-продажу акцій з правом делегування повноважень іншій особі за довіреністю.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 13.00 до 13.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, 27.03.2017 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства, чи їх представники, можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 08.00 до 17.00 год. за адресою: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 44, управління кадрів та побуту каб. №1, і в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення.  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Жуліна Віра Дмитрівна, член наглядової ради, в.о. заступника голови правління з технології та перспективних  розробок.

Телефон для довідок: (061) 278-74-14. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.abrasive.zp.ua 
	

Наглядова рада ПАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ"




