ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ»,
(надалі іменоване також – Товариство), що знаходиться за адресою: 49023,
м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд. 7.
Повідомляємо, що до порядку денного Загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 24 квітня 2014 року о 13.00 год. в Будинку культури ПАТ «Комінмет» за
адресою: 49023, м. Дніпропетровськ, проспект Воронцова, буд.1, 2-й поверх, глядацька
зала, опублікованого в «Бюлетень. Цінні папери України» № 51 (3848) від 19.03.2014 року,
додано наступні питання:
16. Про внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, затвердження
положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
17. Про внесення змін до положення про Правління Товариства, затвердження положення
про Правління Товариства у новій редакції.
18. Про внесення змін до принципів корпоративного управління Товариства,
затвердження принципів корпоративного управління Товариства у новій редакції.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде
здійснюватися 24 квітня 2014 року з 12.00 до 12.45 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних
зборах – 17 квітня 2014 р., станом на 24 годину. Для реєстрації акціонерам Товариства –
фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі
документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково
надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних
осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної
особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших
представників - довіреність, видану для участі у Зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства України).
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами стосовно питань порядку
денного та надати письмові пропозиції у робочі дні з 9.00 год. до 15.00 год. (перерва з
11.30 до 12.00) за адресою: 49023, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд. 7, 1-й
поверх, відділ по роботі з акціонерами. Телефон для довідок (056) 377-28-40, контактна
особа – Філіпова Лариса Іванівна. Крім того, за цією ж адресою акціонери товариства
можуть у письмовій формі внести пропозиції щодо порядку денного річних загальних
зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо
кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення.
Наглядова рада ПАТ «Комінмет»

