
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МІСТО” 
(код за ЄДРПОУ 33295475, місцезнаходження: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, будинок 25, 

електронна поштова адреса info@ic-misto.com.ua, тел./факс (0432) 50-81-08) 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ! 

25 січня 2019 року о 10 год. 00 хв. проводяться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства 

за адресою: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, 25, кабінет Голови Правління (кабінет Голови 

Правління нумерації не має)  

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах 

Товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах 

на 24 годину 21.01.2019 року. 

Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: 

- паспорт або документ, що його заміняє; 

- представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним 

законодавством України та документ, що посвідчує особу представника. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 

своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи 

замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі 

на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, 

посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на 

право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом. 

Позачергові Загальні збори скликаються так як цього вимагають нагальйні інтереси Товариства в 

порядку встановленому ст.35 та ст.47 Закону України “Про акціонерні товариства”, які визначають 

право Наглядової ради затвердити Порядок денний зборів і в такому разі внесення пропозицій до 

порядку денного не передбачається.  

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття 

рішення про припинення їх повноважень. 

2.Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 

3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, 

затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування на зборах. 

4.Про покладення на Наглядову раду Товариства функції аудиторського комітету. 

5.Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності Товариства. 

6. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, 

уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної 

реєстрації Статуту. 

7. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні 

збори”, “Положення про Наглядову раду”. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, 

включених до порядку денного та інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України 

«Про акціонерні Товариства»: http://www.ic-misto.com.ua 

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами 

під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: 21050, місто 

Вінниця, вулиця Хлібна, 25, кабінет начальника юридичного департаменту (нумерація кабінетів 

відсутня), а в день проведення позачергових Загальних зборів за місцем їх проведення.  

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління 

Крамер Г.Л., тел.(0432) 50-81-08.  
 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.. 

mailto:info@ic-misto.com.ua
http://www.ic-misto.com.ua/


Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів у складі двох осіб, 

а саме: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії – Слободянюк 

Вікторія Олександрівна. 

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та 

підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.  

 

Питання 2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства. 

Проект рішення: Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 

Фоміна Олександра Олександровича, секретарем – Кожуховського Олександра Миколайовича 

 

Питання 3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, 

затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування на зборах. 

Проект рішення: Затвердити наступний Регламент проведення позачергових  Загальних 

зборів акціонерів:  для доповідей –  до 20 хвилин, для запитань та відповідей –  до 5 хвилин.  

По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна 

голосуюча акція – один голос».  

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких 

є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити 

бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради. 

 

Питання 4. Про покладення на Наглядову раду Товариства функції аудиторського 

комітету. 

Проект рішення: Покласти на Наглядову раду Товариства виконання функцій 

аудиторського комітету. 

 

Питання 5. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства. 

Проект рішення: Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист». 

 

Питання 6. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій 

редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій 

щодо державної реєстрації Статуту. 

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти його в новій 

редакції.  

Визначити Голову Правління Товариства Крамера Геннадія Леонідовича уповноваженою 

особою на підписання, від імені Загальних зборів акціонерів, Статуту Товариства в новій 

редакції. 

Уповноважити Голову Правління Товариства Крамера Геннадія Леонідовича (з правом 

передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку 

документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства 

“Страхова компанія “Місто” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань. 

 

Питання 7. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення 

про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”. 

Проект рішення: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: 

“Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду і затвердити їх в новій 

редакції. 

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія «Місто» 
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