
Приватне акціонерне товариство “Якобз Дау Егбертс Україна” 

(код ЄДРПОУ 39709794, місцезнаходження: 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А) (надалі 

«Товариство»), повідомляє про проведення, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», 

позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «13» жовтня 2017 року о 11 годині 00 

хвилин в приміщенні актового залу Профспілкового Комітету Товариства за адресою: 42600, Сумська обл.,                 

м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А, (зал №1). Реєстрація учасників позачергових загальних зборів 

відбуватиметься з 10 години 30 хвилин до 10 години 55 хвилин у день проведення та за місцем проведення 

позачергових загальних зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що 

посвідчує особу, а представникам акціонера – паспорт   або документ,  що посвідчує особу та довіреність на право 

участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.Дата складення переліку 

акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24-00 

годину «09» жовтня 2017 року. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, 

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО): 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 

Проект рішення:  

«Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова комісії – Котко Ірина, члени комісії – 

Панова Наталія та Подойнік Наталія». 

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. 

Проект рішення:  

«Обрати головою Зборів – Мацейків Мар`яну, а секретарем Зборів – Мірошніченка Романа». 

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів. 

Проект рішення:  

«Регламент проведення загальних Зборів та порядок денний загальних зборів затвердити: для 

звітування  з кожного питання порядку денного - до 5 хв., для виступів - до 5 хв.». 

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів. 

Проект рішення: «Змінити напрямок використання прибутку за 2016 рік в сумі 84 883 071 грн 50 

коп., що був спрямований на розвиток виробництва та направити його на виплату дивідендів 

акціонерам Товариства. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам відповідно до 

порядку і строків виплати затверджених Наглядовою Радою Товариства» 
 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 

включених до порядку денного: https://www.jacobsdouweegberts.com/about-us/ukraine 
 

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати 

проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства акціонери, за їх письмовим запитом, можуть 

особисто або через своїх представників, повноваження яких належних чином підтверджені, ознайомитися з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з 

питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: (42600, Сумська область, м. Тростянець,                     

вул. Набережна, 28-А, кімната для нарад №1) у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 15-00 до 17-00 години, а в день 

проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 

акціонерів з документами – Анатолій Оленченко. Довідки за телефоном 0542 702 505. 
 

                                      

Наглядова Рада Товариства 


