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Шановний акціонере !

           
              Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ ЗАВОД ДНІПРОПРЕС»

(місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, 
вул. Героїв Сталінграда, буд. 139 ; код ЄДРПОУ 24991515 )

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
що відбудуться 29 вересня 2012 року за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв 
Сталінграда,буд.139, в малому залі на другому поверсі будівлі прохідної  (зал переговорів). 
Початок зборів об 11.00 годині.
Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з 10.00 годин до 10.45 годин 
у день проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25.09.2012 р.
Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати: 

- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства – представникам акціонерів.

Порядок денний загальних зборів:
1. Обрання Голови , секретаря та лічильної  комісії  зборів, затвердження регламенту 

зборів.
2. Про зміну найменування Товариства.
3. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Відкликання та обрання членів 

Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради.

4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. 
Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації Статуту 
Товариства.

5. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних  в діяльності Товариства, та їх 
затвердження .
 
З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у 

загальних зборах, можуть особисто ознайомитися  у робочий час за адресою: м. Дніпропетровськ, 
вул. Героїв Сталінграда, буд. 139,  (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – Генеральний директор). Пропозиції щодо порядку денного направляти 
Генеральному директору в письмовій формі за адресою : 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв 
Сталінграда, буд. 139.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (056) 740-62-45
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