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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  

ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

 

Шановні акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ», що знаходиться за адресою: 84610, 

Україна, Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 10 

Наглядова Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» повідомляє про скликання (згідно 

п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства») позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ», які будуть проведені 14 грудня 2012 року о  

12 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, Донецька область, м. Горлівка, бул. Димитрова, буд. 74, 2 поверх, малий зал. 

 

Порядок денний: 

1. Про передачу повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Товариству з 
обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, схвалення договору з ним.  

2. Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», та їх виконання. 

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів  
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» - 24 година 10 грудня 2012 року. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах здійснюватиметься 14 грудня 2012 року за 
місцем їх проведення з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцевим часом. 

Для реєстрації на участь у позачергових загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних 

осіб/документи, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт 
– для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та документи, які посвідчують 

повноваження представника акціонера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлені згідно з чинним законодавством. 

Ознайомитись з документами, пов’язаними із порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів, можна починаючи з 29 
листопада 2012 року до 13 грудня 2012 року в робочі дні (з понеділка по п’ятницю з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.) за місцем знаходження 

ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та 14 грудня 2012 року за місцем проведення зборів (в фойє). Місце для ознайомлення з документами за 
місцем знаходження ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» – Донецька обл., м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 10, корпус 130/1, заводоуправління, 

4-й поверх, кімната № 402; посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар 

ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» - Янковський С.В. 

Довідки можна отримати за тел. (06242) 78969. 

 

Наглядова Рада ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 
 


