ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПУБЛИІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ»!

«30 » листопада 2017 р. о 15 год. 00 хв. За адресою Україна, місто Одеса, вул. Одарія, 1. 4-ий поверх, актовий зал
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі у загальних зборах буде здійснюватися «30» листопада
2017 р. з 14.00 до 14.50 за адресою проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати паспорт, а представникам –
також доручення.
Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства
«24» листопада 2017 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження статуту, положень про посадових осіб органів управління, про Президента
Товариства в нової редакції .
3. Проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ПАТ «Одесагаз», що
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань, що не пов’язані зі змінами в установчих документах, а саме внесення коду економічної
діяльності 68.20 («Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»).
Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію.
2. Затвердити статут, положень про посадових осіб органів управління, про Президента Товариства в
нової редакції.
3. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПАТ «Одесагаз», що
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань, що не пов’язані зі змінами в установчих документах, а саме внесення коду економічної
діяльності 68.20 («Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»).
Адреса веб-сайта Товариства http://odgaz.odessa.ua/, на яком розмішена інформація з проектами рішень що до кожного з
питань, включених до проекту порядку денного.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними їм під час підготовки до загальних
зборів, у робочі дні з 9.00 до 17.00 за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 1, каб. № 412. відповідальна особа – корпоративній
секретар ПАТ «Одесагаз» Шешуріхіна І. Г. Телефон для довідок:
(048) 705-36-96.
Наглядова рада.

