
Шановні Акціонери АТ "ФОЗЗІ ГРУП"! 

Відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП"  (ідентифікаційний код 33870713, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 

м. Вишневе, вул. Промислова, будинок 5, далі – АТ "ФОЗЗІ ГРУП", Товариство) повідомляє Вас, що 26 грудня 2018 року о 14.00 год. 

відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори, Збори).  

Місце проведення Загальних зборів: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, будинок 5, 

к.1.  

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись 26 грудня 2018 року з 13.30 до 

13.45 год. за місцем проведення Загальних зборів.  

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які 

мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 

24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 19.12.2018 року. 

Акціонерам для реєстрації та участі у Зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам 

акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на 

Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується 

нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 

встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 

Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 

документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, 

тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначення м того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 

Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 

довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій 

розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право 

участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 

свого представника. 

Перелік питань та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття 

рішення про припинення їх повноважень; обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; затвердження регламенту роботи 

позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП". 

Проект рішення: 

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії –  Казанцева Альона Олександрівна, член Лічильної 

комісії – Микитюк Тетяна Петрівна. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються після складення 

протоколів про підсумки голосування. 

2) Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" - Гнатенка Юрія Петровича; Секретарем 

позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" –  Сотникова Олега Віталійовича. 

3) Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборів: 

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми; 

- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, 

чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. 

2. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність із Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних 

паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 р.. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. 

Проект рішення: 

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність із Законом України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» 

№ 2210-VIII від 16.11.2017 р.. Уповноважити Голову Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. 

Відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про скликання  позачергових Загальних 

зборів акціонерів Товариства здійснюється за 15 днів до дати проведення Зборів.  

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери відповідно 

до статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 

з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, 

включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Акціонери Товариства або їх 

уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 

Загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за 

місцезнаходженням АТ "ФОЗЗІ ГРУП": 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, б.5, к.1. У день 

проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачергових Загальних зборів 

акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" з 09.00 години до 13.45 години.  

На виконання вимог ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери позбавлені права вносити пропозиції до 

порядку денного позачергових загальних зборів, що затверджений Наглядовою радою АТ "ФОЗЗІ ГРУП". 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та 

інформація, передбачена ч.4 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://fozzy.ua  

Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства Костельман 

Володимир Михайлович. Телефон для довідок: (044)2390110. 

 

Наглядова рада АТ "ФОЗЗІ ГРУП" 
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