До уваги акціонерів ПАТ «Миколаївцемент»!
Публічне акціонерне товариство "Миколаївцемент” (ідентифікаційний код 00293025, місцезнаходження: 81600,
Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних
загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою:
81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, приміщення актового залу головного офісу (перший
поверх).
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної
комісії Кришталя Олександра Володимировича та членів лічильної комісії Пехоти Павла Миколайовича та Гіке Юлії
Георгіївни.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Звіринського Андрія Богдановича, секретарем загальних
зборів – Чебачову Юлію Олександрівну.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
Проект рішення: Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:
виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин;
обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової
ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління
Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт (річні результати діяльності), в тому числі, річну фінансову
звітність Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Суму чистого прибутку, отриманого Товариством за 2017 р., спрямувати на покриття
частини непокритих збитків минулих років. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2017 рік не
виплачувати.
8. Зміна типу Товариства.
Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватний.
9. Зміна найменування Товариства.
Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство
«Миколаївцемент» на «Приватне акціонерне товариство «Миколаївцемент», скорочене найменування з «ПАТ «Миколаївцемент» на «ПрАТ «Миколаївцемент».
Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з «Public joint stock company «Mykolaivcement» на
«Private joint stock company «Mykolaivcement»», скорочене найменування англійською мовою - з «PJSC «Mykolaivcement»
на «PrJSC «Mykolaivcement».
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку із зміною типу Товариства
та приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його
в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Звіринського Андрія Богдановича та секретаря загальних
зборів Чебачову Юлію Олександрівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління
Товариства Звіринського Андрія Богдановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
11. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність,
внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про
Наглядову раду» та «Про Правління», у зв’язку із зміною типу Товариства та приведенням положень Товариства у
відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та припинення терміну дії цивільно-правових
договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Баррі Леонарда, Девіда Гайрі,
Клауса Айхаса, Зєвакова Івана Геннадійовича, Нагая Ігоря Мирославовича. Вважати цивільно-правові договори,
укладені з членами Наглядової ради Товариства такими, що були припинені (втратили чинність), з моменту
прийняття цього рішення
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
14. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільноправових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на
безоплатній основі. Затвердити умови (проекти) цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами
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Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Звіринського Андрія Богдановича особою, яка
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх
підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій.
Проект рішення: «Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з
моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з
яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
граничною сукупною вартістю 2 200 000 тис. грн чи еквіваленту в іноземній валюті, та які відповідають наступним
критеріям:
отримання Товариством кредитів, позик;
- придбання Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб
виробництва та/або діяльності Товариства.
Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов’язки, підписувати
дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти
інші необхідні дії».
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 19 квітня 2018
року (станом на 24 годину).
Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 25 квітня 2018 року з 9.00 до 9.45
години за місцем проведення загальних зборів.
Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а
представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати
участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:
керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи,
рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на
загальних зборах;
представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка
надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм
представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на
реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це
реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в
загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому
буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування
на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування,
виданим акціонером.
Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з
питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за
місцезнаходженням Товариства: 81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, головний офіс, третій
поверх, кабінет 301(а), у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення
загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління
Товариства Чебачова Юлія Олександрівна. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти
Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку
денного загальних зборів.
Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20
днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до
дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства
та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних
йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або
проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або прізвище, ім’я, по батькові кандидата,
кількість та тип належних йому акцій Товариства та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.
Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про
відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями
щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до члена Правління
Товариства Чебачової Юлії Олександрівни за наведеним нижче номером телефону.
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом
на 05.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 156625564 штук, загальна кількість
голосуючих акцій Товариства становить 156319489 штук.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до
проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://crhukraine.com.
Довідки за телефоном: 03241 41-838.
Наглядова рада
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