
До уваги акціонерів! 
 

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Геологорозвідувальне обладнання надра», 
відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів товариства.  
 
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Геологорозвідувальне 
обладнання надра» (код ЄДРПОУ 01431386, надалі також - товариство) 
 
Місцезнаходження товариства: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170 
 
Дата, час та місце проведення загальних зборів:  «06» липня 2012 року о 12 – 00 годині за 
адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170, актовий зал № 1. 
 
Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11 – 00 до 
11 – 45 за місцем проведення зборів.  
 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «02» 
липня 2012 року станом на 24 годину  
 
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 
1.  Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 
25.04 2012 року. Про обрання лічильної комісії. 
2.  Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.  
3.  Про зміну найменування (перейменування) Товариства.  
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, в зв’язку зі зміною найменування 
Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту 
Товариства.  
5. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту.  
6. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій 
редакції в зв’язку зі зміною найменування Товариства.  
7. Про підтвердження повноважень голови правління, голови та членів наглядової ради, голови та 
членів ревізійної комісії, в зв’язку зі зміною найменування (перейменуванням) Товариства. 
 
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під 
час підготовки до загальних зборів: З матеріалами та проектами документів можна 
ознайомитись в день проведення зборів в місці їх проведення, а також в період з 01.06.2012 р. по 
05.07.2012 р. у робочі дні з 10-00 по 14-00 за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. 
Полтавська, 170, приймальня  № 1 звернувшись із заявою, складеною у довільній формі. Особа 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Рибак Володимир 
Іванович. 
 
Для участі у загальних зборах акціонерів при собі мати документ, що посвідчує особу; 
представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене згідно вимог чинного 
законодавства України, та документ, що посвідчує особу.  
Довідки за телефоном - 0 (5448) 7 85 99 
 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: в газеті "Відомості ДКЦПФР" 
від 17.05.2012 №92 (1345) 
Підпис:Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.  
 
Голова правління    ______________________________    В.І. Рибак 
м.п.            17.05. 2012 року 
 


