
Повідомлення про зміни у порядку денному чергових Загальних зборів акціонерів 

 приватного акціонерного товариства  «АТП-1» 

Шановні акціонери приватного акціонерного товариства  «АТП-1»! 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП-1» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 03746384;  

місцезнаходження:  01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова,1 повідомляє про зміни у порядку денному річних 

загальних зборів акціонерів, які призначено на 24 квітня 2018 року о 15:00 год. за адресою: 01013, Україна, м. Київ, 

вул. Промислова, 1, 1-й поверх, у приміщенні «Класу безпеки руху №1». 

За пропозицією акціонера, який володіє більш ніж 5%  голосуючих акцій Товариства, порядок денний зборів 

доповнено наступним питанням та проектом рішення по цьому питанню:  

Питання:  

10. «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів 

та їх граничної сукупної вартості.» 

Проект рішення:   

«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 

більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до 20 квітня 2019 року, та уповноважити виконавчий 

орган - директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до  20 000 000 грн. 00 коп. 

Характер значних правочинів: укладання Товариством правочинів з юридичними та фізичними особами, які пов’язані 

з відчуженням Товариством  рухомого майна, а саме транспортних засобів, включаючи причепи та напівпричепи.  

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 в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 

09:00 до 16:00); а в день проведення ЗЗА (24 квітня 2018 року) – за місцем їх проведення за адресою: 01013, Україна, 

м. Київ, вул. Промислова, 1, 1-й поверх, у приміщенні «Класу безпеки руху №1». 

Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Директор ПрАТ «АТП-1» Куденко Віталій 

Григорович.      Телефон для довідок: (044) 285-63-87  

Директор   ПрАТ «АТП-1»                                                                                    Куденко В.Г. 


