
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
Приватного акціонерного товариства "КАХОВСЬКИЙ АГРОСПЕЦРОСТАЧ" 

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. 
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів – 30 березня 2020 року. 
Час початку проведення чергових загальних зборів акціонерів о 10 годин 00 хвилин. 
Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: Херсонська обл., м. Каховка, вул. 
Мелітопольська, 19,  кабінет директора. 
Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах буде відбуватись за місцем 
проведення зборів.Час початку р 
еєстрації акціонерів для участі в загальних зборах- 9 годин 00 хвилин 
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах - 9 годин 45 хвилин 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 
год. 24 березня  2020 р. 
 
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ та ПРОЕКТИ РІШЕНЬ: 
1.Обрання лічильної комісії чергових зборів Товариства та припинення її 
повноважень. 
Проект рішення: 
обрати з числа працівників ПрАТ «Каховський агроспецпостач» лічильну комісію, а саме: 
голова лічильної комісії - Селезньова Тамара Олександрівна, член лічильної комісії - 
Іванова Алла Володимирівна; повноваження лічильної комісії вважати припиненими після 
виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі. 
2. Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства. 
Проект рішення: 
 Обрати Головою Зборів Горішнього Олексія Івановича, Секретарем Зборів Горішнього 
Івана Павловича.             
3.Затвердження порядку проведення загальних зборів. 
Проект рішення. 
Затвердити порядок ведення загальних зборів акціонерів Товариства: голосування 
проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації; принцип голосування 
з питань порядку денного: одна голосуюча акція – один голос; рішення з усіх питань 
порядку денного крім восьмого приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій; рішення з восьмого питання - «Прийняття рішення 
про припинення Приватного акціонерного товариства "Каховський 
агроспецпостач"  шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач"»,  приймається більш як трьома чвертями голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих простих іменних акцій; по кожному питанню порядку денного 
чергових загальних зборів акціонерів заслухати доповідь - до 10 хвилин, заслухати 
бажаючих виступити - до 5 хвилин; заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що 
надійшли до голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів- до 5 хвилин; 
провести голосування; у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо 
конкретного питання порядку денного в порядку черговості їх подання. 
Після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки 
голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про 
підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв. 
Збори провести без перерви. 



 4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2019 рік та затвердження заходів за 
результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради товариства. 
Проект рішення: 
4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. 
Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати. 
Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та 
напрямкам  діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
5. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Директора. Визначення основних напрямків діяльності 
Товариства на 2020 рік. 
Проект рішення: 
5.1. Затвердити звіт Директора за про результати діяльності Товариства в 2019 році. 
Заходів за результатами розгляду звіту Директора не здійснювати. 
Роботу Директора в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та 
напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
5.2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. 
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 р. 
Проект рішення: 
6.1.Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 р 
7. Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік та прийняття рішення про виплату 
дивідендів. 
Проект рішення: 
7.1. Прибуток Товариства за 2019 рік в розмірі 261,9 тис. грн. направити на поповнення 
обігових коштів.  Дивіденди не нараховувати. 
8. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач" шляхом реорганізації (перетворення) в Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач". 
Проект рішення: 
 8.1. З метою досягнення більшої ефективності розвитку Товариства, невиправданим і 
недоцільним використанням такої організаційно-правової форми, як приватне акціонерне 
товариство, з урахуванням видів діяльності, здійснюваної товариством, кількості 
учасників (акціонерів) та інших аспектів функціонування Товариства припинити 
діяльність Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" (код 
ЄДРПОУ 00913812, місцезнаходження:74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. 
Мелітопольська, 19) шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач", яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної 
реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов’язків Приватного 
акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач". 
 Інформація про товариство, що створюється шляхом перетворення Приватного 
акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач": 
Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю. 
Найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський 
агроспецпостач". 
ідентифікаційний код юридичної особи: 00913812; 
 місцезнаходження: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 19 
9. Про обрання Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач", затвердження адреси її місцезнаходження та 
поштової адреси. Про надання комісії повноважень на здійснення всіх необхідних 
заходів щодо забезпечення припинення акціонерного товариства шляхом 
перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. 



Проект рішення: 
9.1. Обрати Комісію з припинення Приватного акціонерного товариства "Каховський 
агроспецпостач" з 27.03.2020 р. у кількості трьох членів: 
- Горішній Євген Іванович – Голова Комісії з припинення (паспорт громадянина України 
(ID-картка)№003005273, дата видачі 22.02.2019 р., орган що видав 6525, адреса реєстрації: 
74800, м. Каховка, вул. Велика Куликовська, буд.84, кв.5,  ідентифікаційний 
номер  2701810839); 
-  Шешеня Сергій Володимирович - член комісії з припинення (паспорт МО 807033, дата 
видачі 28.12.1999 р., виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонській обл., 
ідентифікаційний номер 2702710751, адреса реєстрації: 74800, м. Каховка, вул. Чапаєва, 
46; 
- Селезньова Тамара Олександрiвна- член комісії з припинення ( паспорт МО802985, дата 
видачі 28.12.1999 р., виданий Каховським РВ УМВС  України в Херсонській обл., 
ідентифікаційний номер:  2000210328, адреса реєстрації: 74800, м. Каховка, вул. 
Морозова, 20 а. 
9.2. Затвердити адресу місцезнаходження комісії з припинення Приватного акціонерного 
товариства "Каховський агроспецпостач"  – 74800, Херсонська обл., м. Каховка, 
вул.Мелітопольська, 19. 
9.3. Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним 
законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів 
щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з 
обмеженою відповідальністю. Голові комісії з припинення надати повноваження без 
довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх 
органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у 
період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення у 
товариство з обмеженою відповідальністю. 
10. Про затвердження порядку та умов здійснення припинення Приватного 
акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення в 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Каховський агроспецпостач». 
Проект рішення. 
Затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення з урахуванням 
вимог чинного законодавства: 
10.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення 
Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення 
в Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач", Приватне 
акціонерне товариство "Каховський агроспецпостач" письмово повідомляє про це орган, 
що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення 
запису до ЄДР про прийняття зборами рішення щодо припинення шляхом реорганізації 
(перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення 
відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством. 
10.2 Розкриває на фондовому ринку регульовану (особливу) інформацію, та подає 
інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, 
встановлений Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, 
затвердженим рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року. 
10.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення 
Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення 
в Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач", Приватне 
акціонерне товариство "Каховський агроспецпостач" подає до НКЦПФР документи на 
зупинення обігу акцій товариства. 
10.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення 
Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення 
в Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач", Приватне 



акціонерне товариство "Каховський агроспецпостач" письмово повідомляє про це 
кредиторів та розміщує повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про 
ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення 
регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. 
Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) календарних місяців з дня 
оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного 
акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення в 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач". 
Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги 
якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 
20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися 
з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: 
- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки; 
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та 
відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та 
кредитором. 
У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з 
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових 
дій щодо зобов'язань перед ним. 
10.5. Після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня 
оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного 
товариства "Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення в Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач") Приватне акціонерне 
товариство "Каховський агроспецпостач" складає передавальний акт, який має містити 
положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків товариства, що 
припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які 
оспорюються сторонами. 
10.6. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення 
про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Каховський агроспецпостач", враховуючи строк для пред’явлення 
вимог кредиторів, Приватне акціонерне товариство "Каховський агроспецпостач" 
проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт. 
10.7. Обмін акцій Приватного акціонерного товариства "" на частки у статутному капіталі 
Товариства з обмеженою відповідальністю ""- правонаступника Приватного акціонерного 
товариства "". 
10.8. Проведення установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач" на яких приймається рішення про затвердження Статуту та 
обрання органів управління відповідно до вимог чинного законодавства. 
10.9. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на 
загальних зборах акціонерів, Приватне акціонерне товариство "Каховський 
агроспецпостач" подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для 
скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску 
акцій Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач ". 
10.10. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій 
Приватне акціонерне товариство "Каховський агроспцпостач" подає до державного 
реєстратора документи для внесення запису до ЄДР щодо реєстрації Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач". 
Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної 
юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський 
агроспецпостач ". 



Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені 
діючим законодавством. 
11. Про затвердження плану перетворення. 
Проект рішення: 
11.1. Затвердити план перетворення (реорганізацію) Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач" складений відповідно до статті 81 Закону України "Про 
акціонерні товариства" і є невід’ємною частиною цього рішення. 
12. Затвердження порядку та умов обміну акцій Приватного акціонерного 
товариства "Каховський агроспецпостач", що припиняється шляхом перетворення, 
на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач" – правонаступника Приватного акціонерного 
товариства "Каховський агроспецпостач". 
Проект рішення: 
12.1. Затвердити порядок та умови обміну акцій Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач" на частки в статутному капіталі правонаступника 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач": 
При перетворенні Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" всі 
його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками 
(учасниками) Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховський агроспецпостач". 
Акціонери отримують відповідні частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Каховський агроспецпостач" - правонаступника Приватного 
акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач", обмінявши на частки належні їм 
акції Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач". 
Прості іменні акції Приватного акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" 
конвертуються в частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач" - правонаступника Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач" із збереженням співвідношення кількості акцій, що було 
між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "Каховський 
агроспецпостач", та розподіляються серед його учасників. 
 Розмір частки (у відсотках) акціонера у статутному капіталі Приватного акціонерного 
товариства "Каховський агроспецпостач", що припиняється має дорівнювати розміру його 
частки (у відсотках) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач", створеного шляхом перетворення. 
Обмін здійснюється з коефіцієнтом конвертації акцій 1:1 (одна проста іменна акція 
номінальною вартістю 0,25 грн.(нуль гривень 25 копійок) Приватного акціонерного 
товариства "Каховський агроспецпостач" обмінюється на одну частку вартістю 0,25 (нуль 
гривень 25 копійок) грн. в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Каховський агроспецпостач". 
Розмір вартості частки учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Каховський агроспецпостач", виражений у національній валюті 
України, буде дорівнювати розміру загальної номінальної вартості пакету акцій, належних 
учаснику як акціонеру у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач" до перетворення. 
13. Про затвердження строків оцінки та викупу акцій у акціонерів Приватного 
акціонерного товариства "Каховський агроспецпостач" у акціонерів, які голосували 
проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення. 
Проект рішення з тринадцятого питання, включеного до проекту порядку денного: 
13.1. У зв’язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом його 
перетворення віддано 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій, викуп 
акцій здійснюватись не буде. 



або, якщо акціонери, які мають право приймати участь у голосуванні, 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття 
загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його 
перетворення: 
13.2. Затвердити строки оцінки та викупу акцій у акціонерів Приватного акціонерного 
товариства "Каховський агроспецпостач ": 
Кожний акціонер-власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення 
обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій якщо він 
зареєструвався для участі у цих зборах та голосував проти прийняття цими зборами 
рішення про  перетворення Товариства. Товариство зобов'язане викупити належні цим 
акціонерам акції. 
Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних 
їм акцій складається на підставі переліку акціонерів Товариства, які зареєструвались для 
участі у цих зборах. 
Наглядовою радою Товариства затверджено ринкову вартість акцій, яка була визначена на 
засадах незалежної оцінки за станом на день, що передує дню опублікування в 
установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів. 
Товариство протягом п'яти робочих днів після прийняття цими загальними зборами 
рішення про припинення шляхом перетворення письмово повідомляє акціонерів, які 
мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового 
викупу акцій. 
Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення про перетворення 
Товариства, тобто з 31.03.2020 р. по 29.04.2020 р. акціонери, які зареєструвалися для 
участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення 
про перетворення Приватного акціонерного товариства "Каховський 
агроспецпостач"  мають право  звернутися до Товариства із письмовою вимогою про 
викуп належних їм акцій Товариства. Вимога про викуп акцій складається у 
довільній  формі,  із зазначенням:  прізвища (найменування), місця проживання 
(місцезнаходження) акціонера, кількості, типу та/або класу акцій, обов'язкового викупу 
яких вимагає акціонер. В разі подання вимоги уповноваженим представником 
акціонера,  в  вимозі  також зазначаються прізвище,  ім'я,  по  батькові  представника та 
документ, який уповноважує особу бути представником акціонера. Вимоги приймаються 
за адресою: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 19. 
Протягом 30 днів з моменту отримання Товариством вимоги з акціонером укладається 
договір про обов'язковий викуп акцій, Товариство здійснює оплату вартості акцій 
акціонеру, а акціонер здійснює всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності 
на акції які викуповуються. Оплата за акції здійснюється грошовими коштами. 
 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами,  необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного акціонери та їх представники можуть 
ознайомитися за адресом: м. Каховка, вул. Мелітопольська, 19, кабінет бухгалтерії, у 
робочі дні з 08.00 до 16.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення 
здійснення реєстрації. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, є  Селезньова Тамара Олександрівна тел: (05536) 2-70-22, (05536) 2-71-51. 
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть 
використовуватися: 
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення 
Зборів, а також в день проведення зборів); 



- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок 
денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про 
акціонерні товариства»); 
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного 
загальних зборів; 
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення Зборів; 
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). 
Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»; 
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні 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. 
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. 
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 (станом на 05.02.2020 р.), яким надсилається 
повідомлення про проведення загальних зборів , загальна кількість акцій становить 392400 
штук, кількість голосуючих акцій становить 392400 штук. 



    Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період 
звітн./поперед.): Усього активів 3578,0/3375,9. Основні засоби (за залишковою вартістю) 
276,5/289,0. Запаси 3174,8/ 2827,8. Сумарна дебіторська заборгованість 124/237,1. Грошові 
кошти та їх еквіваленти 2,5 /22,0. Нерозподілений прибуток 2483,6 /2221,7. Власний 
капітал 2872,2 /2610,3. Статутний капітал  98,1/98,1. Поточні зобов’язання і забезпечення 
705,8/765,6. Чистий фінансовий результат прибуток 261,9/467,6. Середньорічна кількість 
акцій(шт.) 392400/392400. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 
0,6674/1,1916. 

 
 
 
 

Наглядова рада  ПрАТ «Каховський агроспецпостач» 


