
Приватне акцiонерне товариство "€ВРОШПОН-СМИГА" (код еДРПОУ 30981499),
мiсцезнаходження: 35680, PiBHeHcbKa обл., ýбенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1

повiдомляе про скJIикЕlння рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбудуться
15.04.2019 року о 14:00 год. за адресою: 35680, PiBHeHcbKa обл., ,Щубенський р-н., смт. Смига,
вул. Заводська, 1, адмiнпримiщення ПрАТ "СВРОШПОН-СМИГА", кабiнет директора J\bl.

Початок реестрацii 15 квiтня 2019 р. о 13:00 год., закiнчення реестрачii о 13:45 год. за мiсцем
проведення зборiв.

,Щля ресстрацii та ylacTi в зzlгаJIьних зборах акцiонерам необхiдно мати при собi паспорт, а
представникаtrл акцiонерiв, також - довiренiсть або iншi докрленти, якi посвiдчують право
представника на участь у загальIIих зборах, оформлонi згiдно з вимогами законодавства
Украiни.

Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на rIасть у загальних зборах - 24:00
год. 09.04.20l9 р.

Проект порядку денЕого:

1. Обрання лiчильноi KoMicii та затвердження регламенту зборiв.

Проект рiшення: Обрати головою лiчильноi KoMicii заступника директора з eкoнoMi.rrrиx
питаЕь Пилипчук Юлiю Борисiвну та прийняти наступний технiчний регламент зборiв:

- Доповiдi з питань порядку денного - до 15 хвилин.

- Запитання виступаючим з питань порядку денного - до 5 хвилин.

- Вiдповiдi доповiдача - до 5 хвилин.

- Процедура голосування з питЕlЕь порядку денного - до 5 хвилин.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв проводиться з використанням
бюлетенiв дJIя голосування, форма i текст яких затвердженi Рiшенням ПрАТ кеВРОШПОН-
СМИГАD, та якi були виданi уrасникалл Загальних зборiв для голосування (голосування по
принципу 1 акцiя - 1 голос).

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.

Проект рiшення: Обрати головою загальних зборiв Попсуйка Юрiя Олеговича i секретарем
загальних зборiв обрати Басюка Володимира Федоровича.

3. Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiry Щирекгора про пiдсумки
фiнапсово-господарськоi дiяльностi Товариства за 2018 piK.

Проект рiшення: Затвердити звiт директора ПрАТ кеВРОШПОН-СМИГА> Ковбасюка А.С.
про пiдсрлки фiнансово-господарськоi дiяльностi Товариства за 2018 piK. Визнати роботу
дироктора ПрАТ кеВРОШПОН-СМИГА> Ковбасюка А.С. за 2018 piK задовiльною.

4. Розгляд та прийняття рiшенпя за результатами розгляду звiry Ревiзора Товариства за
2018 piK. Затвердження рiчного звiry Товариства за 2018 piK.



Проект рiшення: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2018 piK. Затвердити рiчний звiт
Товариства за 2018 piK. Затвердити фiнансову та iншi форми звiтностi Товариства за 2018 piK.

Затвердити висновки аудиторськоi перевiрки Товариства.

5. Порядок розподiлу прибугку Товариства.

Проект рiшення: Затвердити запропонований порядок розподiлу прибугку Товариства та
виплати дивiдендiв. Спрямувати 8561336,00 (BiciM мiльйонiв п'ятсот шiстдесят одну тисячу
триста тридцять шiсть гривень 00 копiйок) грн. чистого прибугку звiтного року на виплату
дивiдендiв акцiонерам Товариства, решту чистого прибугку спрямувати на розвиток
пiдприемства, на розширення та оновленЕя матерiально-технi.пrоi бази. Встановити
наступний порядок виплати дивiдендiв: дивiденди будрь виплаченi Товариством в грошовiй
формi безпосередньо та одночасно BciM акцiонераI\,I на пропорцiйнiй ocHoBi, частинtl]чlи,

шJuIхом перерахрання грошових коштiв на ix рахунки зазначенi в перелiку осiб якi мають
право на отримання дивiдендiв. Встановити 0З.05.2019 р. датою складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв. Провести виплату дивiдендiв в перiод з 17.05.2019 р.
по 14. 1 0.201 9 року. Зобов'язати директора Ковбасюка А.С. до 1 0 травня 20 1 9 року повiдомити
осiб якi мttють право на отримання дивiдендiв про дату, розмiр, порядок та строки ix виплати

у порядку встановленому Статутом.

б. Розгляд та затвердження правочинiв, укладених Товариством протягом 2018 року.

Проект рiшення: Затвердити укладенi протягом 2018 року правочини.

7. Про попередне надання згоди на вчпнення значних правочинiв та
попередн€ схвалення правочпнiв, якi можуть вчинятися Товариством.

Проект рiшення: делеryвати директору Ковбасюку А.С. на 2019 та 2020 роки, до наступних
загальних зборiв акцiонерiв, повноваження визначати icToTHi умови значних правочинiв та

укJIадати (пiдписувати) iх вiд iMeHi Товариства, без буль-якого обмеження суми правочину,
зокрема, аJIе не виключно:

правочинiв купiвлi-продажу, поставки, iпотеки, договорiв Еа будiвництво, пiдряду,
генпiдряду, кредитних угод, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання фiнансовоi
допомоги, та iнших без обмеження сум таких правочинiв.

Та вирiшено попередньо схвалити TaKi значнi правочини, зокрема, але не викJIючно:

правочини купiвлi-продажу, поставки, iпотеки, договорiв набудiвництво, пiдряду, генпiдряду,
кредитнi угоди, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання фiнансовоi допомоги та iншi
пiдписанi протягом 2019 та 2020 poKiB директором правочини.

Представником акцiонера на загальних зборах акцiонерного товариства може бути фiзична
особа або уповноважена особа юридичноi особи, а також уповноважена особа держави чи
територiitльноi громади. Посадовi особи органiв Товариства та ix афiлiйованi особи не можуть
бути представниками iнших акцiонерiв Товариства на загальних зборах Товариства. Акцiонер
мае право призначити свого представника постiйно або на певний строк. Акцiонер мае право
у будь-який момент замiнити свого представника, повiдомивши про це виконавчий орган
Товариства. ,Щовiренiсть на право участi та голосування на загальних зборах, видана фiзичною
особою, посвiдчуеться HoTapiycoM або iншими посадовими особами, якi вчиняють нотарiальнi
дii, а також може посвiдчуватися депозитарною установою у встановленому Нацiональною
комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку порядку. Щовiренiсть на право участi та



голосування на загаJIьних зборах вiд iMeHi юридичноТ особи видаеться if органом або iншою
особою, уповноваженою на це iT установчими документами. ,Щовiренiсть на право yracTi та
ГОлОсУВання на загальних зборах може мiстити завдання щодо голосування, тобто перелiк
питань порядку денного загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення
потрiбно проголосувати. Пiд час голосувiшня на загальних зборах представник повинен
голосувати сап,{е так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не
мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшус Bci питання щодо голосування на
загальних зборах акцiонерiв на свiЙ розсуд. Акцiонер мае право видати довiренiсть на право
участi та голосування на загальних зборах декiльком cBoiM представникам. Акцiонер мас право
у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на загальних зборах акцiонерного
товариства. Надання довiреностi на право участi та голосування на загальних зборах не
викJIючае право yracTi Еа цих загальних зборах акцiонера, який видав ловiренiсть, замiсть
свого представника.

Акцiонери можугь ознайомитись з документilми необхiдними для прийняття рiшень з
питань порядку денного пiд час пiдготовки до загаJIьних зборiв у робочi днi (KpiM суботи та
недiлi) в робочий час з 08.00 год. до 17.00 год. (перерва з 12:00 год. до 13:00 год.) за
мiсцезнаходженням товариства: 35680, PiBHeHcbKa обл., ,Щубенський р-н., смт. Смига, вул.
Заводська, 1, адмiнпримiщення ПрАТ "еВРОШПОН-СМИГА", кабiнет директора JФ1 та в
день проведення загальних зборiв акцiонерiв. Акцiонери до початку загЕIльних зборiв мають
подавати Товариству письмовi запитання щодо пит€шь, включених до проекту порядку
Денного загальних зборiв та порядку денного загальних зборiв та право на отримання
вiдповiдей з даних питilнь. Товариство може надати одну загаJIьну вiдповiдь на Bci запитання
однакового змiсту.

Iнформацiя з проектом рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
ДенНого, розмiщена на веб-саЙтi Товариства за адресою: www.euroshpon.com.ua. Посадова
особа Товариства вiдповiдttпьна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами -
директор Ковбасюк Анатолiй Сергiйович. Телефон для довiдок: 03 6565 6267 .

Вiдповiдно до ст.38 Закону УкраiЪи кПро акцiонернi товариства> кожний акцiонер мае право
внести пропозицii щодо питань, вкJIючених до проекту порядку денного загаJIьних зборiв
Товариства, а також щодо нових кандидатiв до скJIаду органiв товариства, кiлькiсть яких не
може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. ПропозицiТ вносяться не пiзнiше
нiж за 20 днiв до дати проведення загальних зборiв Товариства, а щодо кандидатiв до скJIаду
органiв Товариства - не пiзнiше нiж за ciM днiв до дати проведення загальних зборiв.
Пропозицii щодо вкJIIочення нових питань до проекту порядку денного повиннi мiстити
вiдповiднi проекти рiшень з цих питань. Пропозицiя до проекту гIорядку денного загаJIьних
зборiв Товариства подаеться в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища (найменування)
акцiонера, який ii вносить, кiлькостi, типу таlабо кJIасу нtlлежних йому акцiй, змiсту пропозицii
до питання та/або проекту рiшення, а також кiлькостi, типу таlабо кJIасу акцiй, що нilлежать
кандидату, якиЙ пропонуеться цим акцiонером до складу органiв товариства. ПропозицiТ
акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно е власника^,Iи 5 або бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй,
пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного рiчних запшьних зборiв. У
такому разi рiшення нагJUIдовоI рали про включення питання до проекту порядку денного не
вимагаеться, а пропозицiя вважаеться включеною до проекту порядку денного, якщо вона
подана з дотриманням вимог cTaTTi 38 Закону УкраiЪи <Про акцiонернi товариства>. У разi
подання акцiонером пропозицii до проекту порядку денного запшьних зборiв щодо
дострокового припинення повновarкень голови колегiа-пьного виконавчого органу (особи, яка
здiйснюе повновЕDкення одЕоосiбного виконавчого органу) одночасно обов'язково подасться
пропозицiя щодо кандидатури для обрання голови колегiа.rrьного виконавчого органу
акцiонерного товариства (особи, яка здiйснюе повноваження одноосiбного виконавчого
органу) або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Змiни до
проекту порядку денного загальних зборiв вносяться лише шJIяхом вкJIючення нових питань



та проектiв рiшень iз запропонованих питаIIь. Товариство не мае права вносити змiни до
запропонованих акцiонерами питань або проектiв рiшень.

Станом на дату скJIадання перелiку осiб, яким надсилаеться повiдомлення про проведеннJl
загальних зборiв загЕIльна кiлькiсть акцiй Товариства становитъ 2023 шт., голосуючих - 202З
шт.

OcHoBHi показники фiнансово-господарськоi дiяльностi пiдприемства за 2018 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ

,Сумарна дебiторська заборгованiсть
i кошти та ix еквiваJIенти

lлении п

:Власний капiтал
и капlтаJI

i зобов'язання

,Чистий прибуток (збиток) 6|239 63385

Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)
Кiлькiсть власних акцiй, iоду (шт.

сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом

1191l_ь.дlстрпрLцрну5В_ч9ýц9gL

Оприлюднення (опублiкування) цього повiдомлення в офiцiйному друкованому органi
(виданнi) НКЦПФР чинною на момент скликання цих загальних зборiв акцiонерiв редакцiею
Закону УкраiЪи <Про акцiонернi товариствa>) не передбачено.

.Щиректор Ковбасюк Анатолiй Сергiйович.
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