
                                                              Акціонерам ПАТ «АТП-1»

До  відома  акціонерів  публічного акціонерного товариства  «АТП-1»!

         Відповідно рішення, прийнятого наглядовою радою (протокол  від «25» квітня 2013 року № 
25042013/1),   13  травня   2013  року   відбудуться   позачергові   загальні  збори  акціонерів 
публічного  акціонерного  товариства  «АТП-1»  (код  за  ЄДРПОУ 03746384;   місцезнаходження: 
01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова,1). 
         Адреса проведення зборів: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, І – поверх,
                                                          у приміщенні «Класу безпеки руху»
         Початок зборів  о  15 год. 00 хв. 

Порядок денний:
    1.  Обрання Голови та секретаря  загальних зборів,  обрання лічильної  комісії,  затвердження 
регламенту зборів;
    2. Про розірвання значного правочину, а саме  Договору купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського  призначення  від  21  травня  2008  року,  укладеного  між  Київською 
міською радою та Товариством;
    3. Про укладення Товариством  значного правочину, стосовно надання юридичної  допомоги 
Товариству під час здійснення дій щодо розірвання Договору купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського  призначення  від  21  травня  2008  року,  укладеного  між  Київською 
міською радою та Товариством.
      Реєстрація  акціонерів (їх  представників)  для  участі  у  позачергових  загальних  зборах   буде 
проводитись        13 травня 2013 року  з 14 год. 00 хв. до 14 год. 50 хв.  за місцем проведення 
загальних зборів.  
      Для  реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі 
документ,  що посвідчує його особу (паспорт),  для представника акціонера необхідно мати при 
собі  документ,  що  посвідчує  особу  представника  (паспорт)  та  довіреність  на  право  участі  і 
голосування на загальних зборах акціонерів товариства, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства.  Перелік  акціонерів,  які  мають  право  на  участь  у  загальних  зборах  акціонерів 
складатиметься станом на 24 годину 29.04.2013 р.

З  документами,  необхідними  для  прийняття  рішень  з  питань  порядку  денного,  можна 
ознайомитись  особисто  за  адресою:  01013,  Україна,  м.  Київ,  вул.  Промислова,  1,  4 –  поверх, 
кімната №7, у робочі дні, робочий час до дати проведення загальних зборів, а в день проведення 
загальних  зборів  ознайомитися  з  вищезазначеними  документами  можна  особисто  в  місці 
проведення  загальних  зборів  до  початку  загальних  зборів.   Відповідальним  за  ознайомлення 
акціонерів з документами є Директор ПАТ «АТП-1» Данічев Василь Миколайович.

Телефон для довідок: (044) 285-63-87.

              Директор   ПАТ «АТП-1»                                                           Данічев В.М.


