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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ 
"ЗНКІФ "Старокиївська нерухомість" 

Шановний акціонере! 

  

«Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд 
«Старокиївська нерухомість» (ЄДРПОУ 34487537) (надалі – Фонд), що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. 
Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 26 квітня 2019 року загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, вул. 
Старокиївська, 10, офіс 208 об 11 00. 

Реєстрацію учасників буде проведено з 1000 до 1050 год. за місцем проведення зборів. Перелік учасників, які мають 
право прийняти участь у загальних зборах, складатиметься станом на 2400 23 квітня 2019 р. . Інформація про загальну кількість 
акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів, – 2 122 530 шт. простих іменних акцій.    

  

Порядок денний: 

1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів учасників Фонду. 

2. Звіт Компанії з управління активами про діяльність в 2018 році та прийняття рішення за результатами звіту. 

3. Затвердження річного звіту Фонду та прийняття рішення за результатами звіту. 

4. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів в 2018 р. 

5. Звіт Наглядової ради Фонду про діяльність в 2018 році та прийняття рішення за результатами звіту. 

6. Про планові показники розподілу прибутку в 2019 році. 

  

Проекти рішень: 

1. Обрати Головою зборів – Отченаш Валерію Анатоліївну та секретарем зборів –   Отченаша Анатолія Антоновича. 
Збори провести протягом 1-2 години. 

2. Затвердити звіт КУА «Автоальянс-ХХІ сторіччя» про роботу в 2018 р. Визнати роботу незадовільною. 

3. Затвердити річний звіт Фонду. 

4. У зв’язку із збитковістю роботи Фонду дивіденди не виплачувати. 

5. Звіт Наглядової ради Фонду прийняти до відома. 

6. Затвердити планові показники розподілу прибутків в 2019р.: виплатити 30% отриманого доходу акціонерам Фонду. 

  

При реєстрації для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів – 
паспорт та належним чином оформлену довіреність. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного: http://avtoalians.com. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до 
загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, 
акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у 
робочі дні з 14 00 до 17 00 за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; офіс. 201, а в день проведення загальних зборів - також 
у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Луканєва Наталія Іванівна, довідки за телефоном: (044) 593-79-81. 

  

  

http://avtoalians.com./


Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», 
якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, 
протягом якого такі права можуть використовуватися: 

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 
акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення 
загальних зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону 
України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору 
про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім 
кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів. 

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних 
зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового 
змісту. 

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного 
товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є 
запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена 
наглядової ради - незалежного директора. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій 
акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених 
статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із 
запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або 
положенням про загальні збори акціонерного товариства. 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення 
повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) 
одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка 
тимчасово здійснюватиме його повноваження. 

  

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена 
особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів 
товариства на загальних зборах. 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути 
інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної 
громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який 
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення 
акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися 
за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 



голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного 
товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Голова наглядової ради                                                                                   Отченаш В.А. 

 


