
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР! 
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства “Каховський агроспецпостач” (код ЕРДПОУ 

00913812, місцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 19) повідомляє про проведення 
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 березня 2019 року о 10.00 за місцезнаходженням 
товариства в кабінеті директора. 

Реєстрація учасників зборів відбудеться 29 березня 2019 р. з 9 години 00 хвилин до 9 годин 45 хвилин за 
місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 
год. 25 березня  2019 р.  

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ та ПРОЕКТИ РІШЕНЬ: 
1.Обрання лічильної комісії чергових зборів Товариства та припинення її повноважень. 
Проект рішення порядку денного: Обрати лічильну комісію, а саме: Селезньову Тамару Олександрівну. 

Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку 
денного. 

2. Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства. 
Проект рішення порядку денного: Обрати Головою Зборів  Горішнього Івана Павловича, Секретарем Зборів 

Горішнього Олексія Івановича.              
3.Затвердження порядку проведення зборів. 

Проект рішення порядку денного. Затвердити порядок ведення загальних зборів акціонерів товариства: рішення з 
питань порядку денного загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться 
за принципом: одна акція – один голос; встановити час для доповідей з питань порядку денного загальних зборів – 
до 15 хв.; встановити час для виступів з питань порядку денного Зборів – до 5 хв.; проведення голосування з питання 
порядку денного - до 10 хв.; підрахунок голосів  - до 10 хв.; оголошення підсумків голосування- до 5 хв. 

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його 
розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. 

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.  
5. Розгляд звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. 
Проект рішення: 1) Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.  
                             2) Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2019 рік.  
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 
Проект рішення порядку денного: У зв’язку з відсутністю суттєвих викривлень річної фінансової 

звітності заходи не розробляються. 
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р. 
Проект рішення порядку денного: затвердити річний звіт Товариства за 2018 р. 
8. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік. 
Проект рішення порядку денного: Прибуток Товариства у розмірі 467.6 тис. грн. направити на поповнення 

обігових коштів. 
 
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери можуть користуватися правами, 

наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: правом 
ознайомитися з документами,  необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресом: м. 
Каховка, вул. Мелітопольська, 19, кабінет бухгалтерії, у робочі дні з 08.00 до 16.00. Особою, відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, є  Селезньова Тамара Олександрівна тел: (05536) 2-70-22, (05536) 
2-71-51.  

Письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, подаються в письмовій 
формі із зазначенням ПІБ (найменування ) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати  проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту 
порядку денного загальних зборів подається 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. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів товариства 
надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має 
право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. 
Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного 
до суду не зупиняє проведення загальних зборів. 

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам Акціонерів 
паспорт та доручення засвідчене згідно вимогам законодавства України. Представником акціонера на загальних 
зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 

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



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. 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 на голосуванні на загальних зборах 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 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 змінити свого представника на загальних зборах. 
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. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного http://kahovagro.pat.ua/ 
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна 
кількість акцій становить 392400 штук, кількість голосуючих акцій становить 390400 штук. 
 

    Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звітн./поперед.):  Усього  активів 
3375.9/2671.9.  Основні  засоби (за залишковою вартістю) 289.0/300.7.  Запаси 2827.8/2271.7. Сумарна дебіторська 
заборгованість  237.1/67.7. Грошові кошти та їх еквіваленти 22.0/31.8. Нерозподілений прибуток 2221.7/1754.1. 
Власний капітал 2610.3/2142.7. Статутний капітал  98.1/98.1. Поточні зобов’язання і забезпечення 765.6/529.2. 
Чистий фінансовий результат прибуток 467.6/364.8. Середньорічна кількість акцій(шт.) 392400/392400. Чистий 
прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 1.1916/0.9297. 
 

 
 
 
 

Наглядова рада Товариства 
 


