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Наглядовою радою IIАТ <dITK <(ЕлекIропприладr)
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товариства
IIублiчпого акцiоаерпого
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(код €ДРПОУ 14312134),
мiсцезпаходдепвя товарцства: Украiцд, 04116, м. Киiв,
вул. Богдапа Гаврп лпfiина,27l29,

IIовЦомлriсмо Вас про дцgгаццйп€ проведепня
27 квiтпя 2021 року рiчпих Здгальяпх зборiв Товарисгва!
Рiшевпя про скJIикzlIIЕrI рiчпrrх Зага,ънrоt зборiв Товариства та дистмцiйве'й проведеIшя
(далi рiчнi Загальпi збори) прийцято Наглядовою радою Товариатва (Протокол ]ф 5-2021 вЙ
2з.оз.2о2|) вi.цrовiдяо до Закону УкраiЪи (Про акчiопернi товаристваD, ЗакоЕу УкраlЕи вiд
З0.03.2020 Ns 540-IX (Про вЕесеIшя змiн до деяких зllкояодавФr{ aKTiB УкраiЪи, спря,ловаппх на
забезпечеЕЕя додатковЕх соцiаrштих та екоЕомiцIих гараIrтiй у зв'язку з поширеЕIUIм
KopoEaBipycEoi хвороби (covlD-lg)D, а тмож у зв'язку iз проведеЕшIм заходiв. спрямовапих Еа
запобiлаrтвя виЕиквеrIню та попмрецЕю KopotIaвipycвoi хвороби (COVID-l9) вiдповiдвс до
постаяовй Кабiнеry MiHicTpiB yKpaiTM вiд 09.12.2020 }ф 1236 (Про встаIIовпецвя карФrтиву та
запровадхецпя обмежува.,IБЕЕх IФомепИемiФшх зalходiв з метою зФlобiгання поширеЕIlю на
територii yKpailrи гостроТ респiраторпоi хвороби covlD-19, сприttицецоi KopolI.lBipyeoM SARSCoV-2>.

2'1 квjJЕя 2021, року - дата дпстаrщiйцого проведеЕня рiчних Зала:тьнrтх зборiв (дата
зaвершеЕяя голосувдlшI), що будlть проведенi у вiдповiдrостi до Тимчасового порядку
скjIикапIIя та диставцiЙного проведеЕяя Зага.]ъЕIr< зборiв акцiоЕерiв та Загаrъвих зборiв
учасникiв корпоративIrого ЙвестйцiйЕого фондi, затверджецого рiшеЕIrям НацiоЕшrьноi KoMicii з
цirтrтих паперiв та фоЕдового ринку вiд 16.04.2020 Nэ 196 (iз змiцами) (далi - Тимчасовий
порядок).

Дата смадевпя перелiку акiдiоuерiв, якi мають право Еа,часть у рiчвих Загалъвrл< збора.х: 21
квiтяя 2021 року (станом на 24 годлну).
Дата розмiщепвя бюлgгецiв дrш голосраЕЕrI: 22увiтяя 2021, року ца вебсйтi Товариства
http://www.eiectToaorylad.com.ua за посилаrня{ htф://www.electronplylad.com.urua./d z

Бюлетепi дrя голосуваrшя на pimroc Загальяrо< зборах прлймаються викJIюIIЕо до 18-00 дати
завершеЕвjl гоJlос}ъашrя 27 квiтяя 2021 року.

ПРО€КТ

ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

]. Заlпверdlсення рiчноzо звiпу Товарl]сlпва за 2а]9 piс, у mо.уу чuсti звilпу llа?]lяdоваi padl!
'I'сlварuсl,пва про
робопу у 2()19 роцi.
2, ЗапlверОэlсеlоlя рiчно?о звiпlу Товарuсlпва за 2020 pit, у lпоllу чuс-пi звiпlу Itаа!яdавоj padLt
ToBapttcпlBa про робоtпу у 202t) роцi,
3. ПрuйLяmmя рiutення за lLac:tidKo'ltu роз?!яdу звi|пiв Наz!lяdово|' раач па вuконавчо?о ор?ану
про резуllьпапlч фнансово-zоспоdарськоt i)iяtьноспli Товарчсп16а у 20l9 mа 2020 poKclx.
Запверdхення захоiiв за резульmапаttч розZjlяdу звilпiв На?!Lя()овоi раdu,
1- Розz)lяО BucHoBKiB зовlliulllьо?о (незaNlф!сlLо?о) ауduпора зal 20l9 па 2020 paKu,
запв ерdхання зсвоdiв за резульпапla],llu i:x роз?.,1яdу,
5- Запверdэtсення розмiру рiчlпа dtiBideHdiB за пiicyttKa.ltll робопч Товарtlсtпва за 2018 piK, у
зв'язку з прuвеa)еннrL|l у бiа]lовiiнiсDlь dо Bl|uoz поспаllовч Кабiнеlпу Mi|icпpiB y<paijL1l Bi1
Н-а1-2а]9 М З61 (i:J змi11.1uч внесенцrlч посlпаttовою КабilLепlу MiчicпpiB YKpai:Hu Bia а1-]2-2019
л!! l 01 5)-

6. Розпоiij прчбуlпку i збшпкiв Товарuспва, olпplL|llal!,llt за резуtьmапаlrlч ёiяlьноспi
Товарuспlва у 2019 роцi, у пlо.||у чl|с-li зqпGерdження розJtiру рiч1l1|х Очвidенiiв, з,рахува]!]lя)l
B1lllo?, переОбqченuх закоllоdавспlво,|l, бidповidно dо резу-,tьпаlпiв фillансово-?оспоdарсьkоi

liя:tьносtпi Товарчсrпва у 2019 роцi.
7. Розпоajir прuбуtпку i збuпlкiв ТоварцспGа, olпplLualrllx за резrllьпаm{L|lu diшbllocпi
Товuрuспва у 2020 роцi, у lпоtrlr,чuсjli запверdэ]сення роз,viру рiчнlLt dчвidенdiв, з урахування|l
BlL'loe, переdбаченllх законоОавспвс,1l, BioпoBiAHo do резуlьmапiв фiнаttсово-zоспоiарськtli
diя:tьноспli Товарuсtпва у 2а2а роцi,
8. Вuзна.Lення octloBtlux 1lапряlliв aiяlbчocпi Товарuсlпвсl lla 2()2 ] piK.
9, Вспlановлення чimкLв цiлеil Оiяrьноспli ToBapttcпlBa на 2022 piK,
l(). Прuйняtплпя рiutе]lня про прuпul!енлlя повновахеllь Гоlовч ma,L,LelliB На?,,lяdовоi раdu
Товарцспlса.

], ()браtlня

padu ToBapttctпBa.
12 Заtпверd,tкенtоt умов цчвillьно правl)вuх oo?oqopiq, ч,|о уюLаОаlпll\lупься з ч.lеl|о.l1ч
Нu?-1яОовоi раОu l'oBallttctпBa. Обрання слсобu, яка уповноважусmься на пiiпllсання ёоzоворiв з
ч l,,Haltll Н.р ]я,t,tь,,l Padu TUcol,tlcп1, ,l
] З. ЗаDlверd)к,еlпп ]lоjоJеення про Наzlяdову 1lаdу Товарчсmва.
]J, Щоdо dоцi.lьносlпi внесенl!я з,|lil dо IIо-,Iфкення про вчна?оро()у члеlliв На?.|lяОовоi раdu
l

ч!Lе]liв Наz.ъяdовоi'

Товарuспlва,

l5, ]htесеlпLя змilt dо Поjlохення про вц а?ороф чjtе}liв На?:lяОовоi раlч Товарuспва ч|lrЕсa),у
вlоi:lаdенllя Йо?о в новiЙ peAa{l|ii.
16, ВпесеlпLя з.ttiн dо Пrl:кlэtсеtпtя про прuнцuпч rlлорltування НаllяОовоi раd1l Товарчсrпва
ll l.\o11Bllt,laД,],tl. й,J.,lt в нuвiй pedo\l!il
l i. Заlпверё,tlсення Звilпiв про вullа?ороАу чjlенiв IIа?-,lяdовоi pal)u Товарчсlпса за 20l9 tпu 2()20
1

3. О(lрання зовнiutньоzо

ауluпора (ауdчlпорськоi

ПРОеКТИ РШIЕНЬ

З

ф

ipMu) Tocapuc пва.

IiИТАНЬ ПОРЯД{У lРННОГО:

1. Заиверdlлсення рiчноео звitпу Товарuопва за 2019 pi<,
Товарuспва про робоtпу у 2019 роцi
Просrсг рiшепня .}lЪ 1;
Взяrи до вiдома рi.тний звiт Товариства за 2019 piк.

ПроскI рiпення

!

ltloмy

чаоi звiпу

НаzляdовоI раdа

ЛЪ 2:

Затверлити рiчлй зЬiт Товарпства за 2019 piK, з урахlваrлrя.л обставIш, що сгаlЕr пйсгавою дв
висловпеЕlбI ТОВ {iПКФ YKPAfrlA>l д}мки iз застережепнrм пiд час проведФrвя аудиту
фiпансовоi звiтпостi за резудьтатами фiЕаЕсово-госrrодарськоj дiяъпостi Товариства у 2019 роцi.
ПроФо рiшепкя ЛЪ З:
Затверлгли рiчrмй звiт Товариства за 2019 piK.

звiпу ToBapacrt
робоtпу у 2020 роцi

2, \апверdrrення рiчноzо

Товарuсtпво про

Проскr рiшевня

JlЪ

Ba за 20_20 рiщ

у mому

чuсLti звitпу Наzляdовоi

pada

1 :

Взяти до вiдома рiчЕий звiт Товариства за 2020 piк.
Проскт рiшеппя ЛЪ 2:
Затверд]ти рi.лптй звiт Товаристм за 2020 piK, з 1рахrдаr*rя,.t обgгавлпI, цо сгаJм пiдставою дя
висловлеЕшI ТОВ (ПКФ УIФЛНА)) д}а.rки iз застережевн-л,r пiд час проведеЕIrя аудиту
фiвмсовоi звiтпостi за результmами фiпмсово-господарськоi дiя:БЕостi Товариства у 2020 pr:ui,
Проскт рiшеuпя Лi 3:
Затвердити рi.пrий звiт Товариства за 20_20 piк.

наслйкqrrч розulпф эвitпiв HaaadoBoi раdu tпа ааконавчоzо ореану
про рёз!льtпалпч фiнансово-zоспоlарськоl diяльflослrli Товцrаqflва у 2019 па 2020 роках.
Заtlлвелrdrrення захоdiв за реqtльtttлtпллtu розаlяdу звitпiв Наzlяdовоi palrL
3. Прuйttяtплпл рfuлення за

Проект рiшенвя Лi 1:
l. ВЕзЕати роботу Наглядовоi ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовiльною та такою, що
вiдповiдае iптересам Товариства.
за паслiдкал.tи розгляry звiтiв Наглядовоi paJи затверд!гm Taki змоди, а саме продовжити
активну дйьнiсть щодо викояаrшя чiтких цiлей, встаповлених для Товариства, та подальшого
впроваджепrrя змодiв щодо п|шищення рiвrrя корпоративного управлiвня у Товариствi.
2. ВизЕати робоry Викопавчого оргаву Товариства за резуJIьтаЕми фiнансово-господарськоТ
лiшrьносr i Товариства у 20l9 та 2020 роках задовi,,lьяою.
Про(кr рiденця JlЪ 2:
l. Визяам робоry Нагlrядовоi р4ди Товариства у 2019 та 2020 роках задовiлъвою та такою, що

вiдловiдас iHTepecaM Товариства.
за наслiдками рбзглядl звiтiв Наглrдовот ради затвердити Tai,j заходи, а саме - продов;rсiти
активrIу дiя]lьЕiсть щодо вйкоЕаIfiаq,,чiтriих цiлей, встдIовлеяих для Товариства, та подzlльшогО
впроваджеЕця зaйодЬ щодо пiдвищеняя рiвЕя корцоративЕого управлiяня у Товариствi,
2. ВизЕати роботу ВикоЕавчого оргаяу Товариства за результатами фiнапсово-господарськоi
лiяьпостi Товарисгва у 20l9 га 2020 рокiц незадовiльвою,

BucHoBKiB зовNiшньоzо (незалемноzо) ауdut ора за 2019 па 2020 poKu,
запверlх{енllя захоdiв за резульпапама ii розz".яd!,
Проскт рiшеuня Лi 1:
Взяти до вйома висяовriи зовЕiшЕього (ЕезалФlсIого) аудliту фiпаЕсовоi звiтЕостi Товариства за

4. Розашd

2019 та 2020 роки.

Прое!.т рiшепЕя Jl! 2:
Взяти до вИома висЕовкi зовЕiшЕього (ЕезалежЕого) аудиту фiнансовоi звiтrrостi Товариства
за 2019 та 2020 роки та доруЕгпr Генеральпому дирекmру Товариства вжити з&{одiв щодо
викоцаIlня рекомеЕдацй, Еадшflrх зовrriппriм (незалежялм) аудtлором.
5.3алпверОасе ня розмiру рiчлrах luвidенёiв за hiаq,мкомц робоrflа ToBapuctrqa за 2018 piк, у
зв'язку з правеlенням у вidповidнi.лпь do вццоz посплацовц Кабiцепrу MiHictпpiB Ylpairru Bi)
24.04.2019 ]f9 3М (Ь змiцамлr внесенuuч послt|!rнобою Кабiнеп.у Mi$ictftpi| yKpaiHu Bil
04.12.2019 ль1015).
1. Затвердити загатьяий розмiр рiщих дивйендiв за пiдсуtцками робопr Товариства за 2018 piк
,75,7з,156,4|
грfl., з врм)ъацЕл,4 вимог постаllови Кабiнеry MiпicTpiB yкpailrи вИ
у розмiрi 24.04.2019 N9 з64 (iз змiва.ь,rи внесевими постшlовою кабiЕету Miнic1piв УIФаlЪи вiд 04.12.2019
N9 1015).

2. Зобов'язати керЬЕика виконttвчого оРгшrу сплаIити ТоваРиством дивiденди за резулътатalми

дiяльностi Товариства за 20l8 piK,
3. Врахраш-r сплату Товарпством дивiдендiв rra державнУ tlilcтKy у статутЕому капlтаJIl
Товариства до державЕого бюджету за резуJIьтатами дiяльItостi Товариства за 2018 piK у розмiрi
З 861 233,96 грЕ. та crr'raтy дfiвiдеЕдiв акцiоЕерам - фiзичIЕм особам у розмiрi З46 191,44 грп,
4. ВстыIовпти, що вIдшата дивiдеsдiв здiйснюсться Товарисrвом безпосерелпьо акцiонерам.
прuбупr^э, i збапкiв Товарuсrflва, опрчлlавлlх за реrульпап'амu liяльпосttti
ToBapucltl&a у 2019 роцi" в пtому чuсаi запверdаrcення розмillу рiчнttх luBideHdiB, з ypoц|BaHHJL|l
валоz, переlбачепчх законоdавсл?rвом, вilповilно dо резульпrаlfliв фiнанеово-zоспоlарськоi
liMbHoctпi Товарuспво у 2019 роцi.
Розподiлити чистий прибуток, отримдшй Товариством за результатами фiвапсовогосподарськоi дiд.rьвостi у 2019 роцi, з урах}ванЕям Закоgу УкраiЪи (Про утIравлiлflя об'екIами
(Про
дýрхавЕоi впасцостiD та постаЕови IGбiпету MiBicTpiB Украrви вiл 24,04.2020 N9 328
затверджеяrrя базового пормативу вiдlахраЕIIя частки приб}"uсу, що спрямовуеться ца виIпату
дивiдевдiв за резуJlьтатами фiнаясово-господарськоi дiяrъцостi у 2019 роцi господарських
ToBapIiaTB, у статупlому капiталi .шстх ekopuopaтIlвIli права держави>, тalким чином:
50 О/о - rra виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства;
5 0/d . ва цотIовЕення резервного капiтму Товариства;
45 Ой - ца здЙсвевня витра1 передбачених фiпаrrсовrлrr плмом Товариства на 2020 piK.

6. Рфпоdiп

ЗатвердиIи загuIышй розмiр рiчяих дивiдеfiдЬ за пiдqмками роботи Товариства за 2019 piK
у розмiрi - 4 46 1 254,29 rрн.
ВстаЕовити, що виплата дивiдендiв здйспюеться Товариством безпосередвьо акцiоверам.

i

збuлrtKiв Товорuqава, опрuмапuх 3а ре3!льrпапалlц diяльпосtаi
Товарuслrrва у 2020 роцi, у пому чuсJ.i запrверlхrсення розJiiw рiчпuх dавйенdiв, з ypaч|BaLlt Lф
BttMoz, переdбаченuж закоtлоlавсttl6ом, вidповidно dо рвульпaап,iв фiнансово-zоспоdарськоi
diяльпосlпi Товараспва у 2020 роцL
Визяачлти, що збгпсл, отриманi Товаряством у 2020 роцi, будуь покритi за pax}Troк прибукiв,
отриммrоr Товариством у майб}"гЕiх роках.

7. Розпоliл прабупtg

Вuзначен я oclloqLax напрямiti diпльносплi Товарuсп,ва flа 2021
Затвердити ocHoBHi напр-д.rи дiяльцостi Товариства Еа 202 l piK.
8.

pilL

Всrrlоновлення чirrlкuх цiпеi! diяльносrпi Товарuсlrlва на 2022 piс.
Встановити TaKi чiткi цiдi дiялыrостi Товарлстваяа 2022 plx:.
- провадя(еЕЕя Товариством риrтковоi дiяльвостi, забезпечеяня прибупtовостi та ефемивностi,
нарошрмня темпiв господарськоi дiяльносti,
g.

10. Прuйняrt

лrlя

рiшення про прапuценш повновахrенъ Голова па,rленiе HaalaloBoi раlu

Товарuсtпвь
ПриIпfiити повЕоваженrrя Наллядовоi ради Товариства у пoEItoMy складi,

11.

Обраннл ч.еrriб

Еааиlовоi раdu

Товарuсtпва,

12. Запверluеення умов цuвiльно-правовt!х dozo'opiB, u|o уюпdапu.муtпьел з членqJуaа
Еаzlяdовоt раdu ТовцruсплвL Обралоа особu, лка уповновлlltсуеmься на пйпасаннл dozoBopiB з
,uteнatlu Нааtяdовоi раал Товараопво,
1. Затвердити 1мови цивiльно-празових договорiв. якi }тладатлдлуься з rцеяами }Iаглядовоi
радr ТоварЕства, та встановпти Еаведеций у яих розЙр виЕагородi члеIrам Наглядовоi ради
Товариства.
2. На,дати керiвнику ВикоЕавчого оргшlу Товариства повЕоважеЕIUI па пi.цlисаlтпя r[tвilъноправових договорiв, що укJтадатим}ться з ,rпеЕами НаглядовоТ рали Товариства.
\аtпверdlrсепла Поломенttя про ЕаzLtяdову paly Товарtлсtпвь
Затвердити ПоложешIя про Наrлядову раду Товариства.
13.

14. Щоdо lоцiльпослr|i вflесенпt змiн 0о Ilолоrrсенl!я про вана2ороdу члеfliв Hqaudoчo;i раdа

Товарuспва
Визпачtrи доцi,lьпим впесеЕвJI змiЕ до ПоложеЕЕя про виIIагороry ч,'lеЕiв Наглядовоi ради
Товариства.

Впесення змiн do IIолоrrсен я про вuна2ороф .uaellic Наzlяdовоl padu Товорuсtпва aалям,м
вuклааеннл йоzо в lroBiй реdакцii,
впести змiЕи до положеЕЕя про виIrагороду .шенiв Наглядовоi радл Товариства rrrляъом
вик]rадеЕця Його в ЕовiЙ редакuii.
15.

16. Внесеtulя змiн 0о Полоrкенllя про пранцuпu формування Еаашlовоi palu Товарuспва
tuJlяхом вuклаlеннл йо2о в новiй реlакцii
Ввести змiви до Поло)l(еItЕя про привiдrши формуваtrrrя НахлядовоТ радл Товариства rшlп<ом
вшоlадеIrЕя його в Еовiй редакцii.

17. \аtпоерlr!ееrrл.я Звitпiв про BuHazopody л.,хе iв На?",лlовоi

рокu,

Затвер.аrтrи

раdч Товарuсtпва за 2019 пlа 2020

Звiм про випагороду ,лrепiв Наглядовоi ра4и Товариства

за 2019 та 2020 роки,

ауlutпора (aylurflopcbl<ol фiрмц) Товарuсtпва.
Уповlrоважити на],дядову раду Товариства па обрапяя зоввirrrнього (везалежного) аулитора
та затверддеЕшI }мов договору, що укладатиметъсЯ з Еим, ддЯ цроведеЕвI аудиту фiЕалсовоi
звiтностi Товариства за 202 1 piK.
2,,Щорулити KepiBmlKy Викопавчого оргаЕу Товариства забезпечiти вiдбiр зовяiшrього
(незмехоого) аудитора вiдповiдrо до вимог закоЕодавства Укра1Еи.
1

8. Обрання зовнiuлньоzо
1.

Даlшй проскт порядку депЕого рi.iних ЗагмьЕих зборiв вваr(ати поряlкоIl девtlлtl рiчни\
Загil_пьних зборiв, що буду,ть провелепi 27 кв]тня 2021 року, у разi вiлсутностi пропозицiй до

нього вiд irrших аклiонерiв.
Алреса сторiнки на вебсайтi Товариства за адресою: hllD |'rý\1\,.eleclronpý,lad,coпl,ui/ui/d z,
па якiй розrriщена iнформаItiя з проектэNlи piTttcHb з rLитзння. вкllочених ло поряд(у денЕоIо
рiчних Загапьних зборiв, повiдомлення лро провелеЕвя рiчlrих Загмьних зборiв, а також
iнфорrrацiя. завначева у пlпктi ,14 Типlчасового порядк!'.
Hil ,al) скла'lенчя пеге,liк\ ocio. якиv на-си.,а.гься повiJо\t,lення rrpo прове,tення рiчних
Заrапьних зборiв акцiонерного товариства надаIlого IIАТ (НДУ) cTaHoN{ Ira 2].0З-202l загальIrа
Ki]lbкicтb акцiй ставовить 27 139 600 тлтук, rолосуючих 24 970 760 штук,
Пiсля отрилrання повiдопt-lенвя про проведеЕЕя рiчrrих ЗагаT ьних зборiв мuiонери vo)ýyTb
корIlстуватися правiL\lи, яадаЕиN{и вiдповiдно до Роз;ti"пiв XI та ХII Тимqасовоlо порялку. а саNiе:
озпаЙоNIлюватися з докумеrtта]fи, Есобхiдними для при]:iня,mя рiшень з питапь пордIку денl;оl-о;
вЕосити пропозfiцiТ щоло пIiтл$, включених до проскту порядку деlIного рiчЕих Заrмьlrих
зборiв, а також щодо нових канrlидатiв до сrоtаду органiв Товариства.
З докltrеrrтапли, пеобхjдниNIИ дця прийЕяттЯ рiшень з питанt{я порядку дснного листанцiйних
рiчвих Загмьних зборiв. акчiонери Товариства та ix представЕики \1ожlть ознайоNIитися з даIи
падiслаяня акцiонерtl\t даного повiло\lлення ло дати провелення рiчlrих Загапьних зборis ш,цяхоNf
rI]прJвлеllня Iов.рисtчоv,lоilvенriвакuiонер\ наЙоlо lзгиl rасоба\tи е lек|ронноiпоtUlи,

Jэпиl акll'оч(рd на о{,lайо\l,|сння i _lок)\lен|ачи. ,lеоi;хi_lниvи акцiонера\l -l,ш прииняпя

рiшсlrь з питань порялку деЕIlого) ма€ бути пiдписаниri кваriфiкованиrrr слектрон}lи,\t пj,]писоNI
тмого aKllioHepa (iпшилI засобоlr, цо забезпечу€ iлентrrфiкацirО та пiдтвердхенllя направлеIIпя
пошlи
епекlроlшоi
адрес)'
та
наJlра]]леЕий па
докуNtеят_Y особоIо)
info@clcctronpr1,lad,conr.ua. У paBi отриNланЕЯ н?lпе,*iни]\l чиltоМ офогмлеIlого золит1 вiд
акцiонсра, особа, вiдповiдацьНа ]а озfiайоNIленнЯ акцiоверiВ з вiдповiлниvИ ДОК\бtСНlаNlll.
лаправ,lrlе TaKi докуN{ен,r,и Еа ajlpecy електропЕоi пош,Iи акцiонера, з якоi Еаправле о запит iз
,1,1свi-чен,]я\l
док)чснtiв кваtiqriковаяиt,t с,lскlроllllич пi_lп,lco\l,
товариство до дати проведеЕЕя рiчЕих ЗагаJlьЕих зборiв надае вiдповiлi на запитаllllя
aKuioAepiB щодо питаIlь! включених до пордIк!,деЕпого рiчних Загмьних зборiв, Вiдповiднi
електронltоi пошти
на
адресу
запити Еаправ,пrIються акцiоперами
якиЙ звертаеться,
(ваймепlваняя)
акцiопсра.
iм'я
iпfо@еlесtопрrуlаd.соm.ча iз зазЕачеIтЕ-frv
кiлькостi, типу таlабо класу Емежцих йому акцiй, змiсту з,lпитатlшI та засвiдчеIlЕrlм такого
запиту квалiфiковаrtям елекIроЕIIим пiдписом (ilrшим засобом, що забезпечуе iдевтифiкацiю та
пiдтвердя(ення Еz!правлеш{я док}мепту особою). Вiдповiдi Еа зап!Iти aloIioEepiB налрzвляються
Еа ад)есу електроЕItоi пошти акцiоlrер4 з якоi IIадiЙшов Еалеясrим ,плном оформлеIйЙ запит, iз
засвiдченвли вiдповiдi квалiфiковмим елекlроЕIrим пiдIмсом }TIoBIloBaжeHoi особи. Товариство
може падmи одту зaгальяу вйповiдь яа Bci зйитапця одпкового змiсту.
Вiдповiдальним за порядок озЕайомлепвя акцiоцерiв iз док}ментами, Ееобхiдtпми для
прийtlяття pimeнb з питаIть порядку деЕЕого рiчЕIr( ЗагальЕIr( зборiв, с Сербiпа Тсrяна

директор IIАТ (НТК (ЕлектроЕприладD. КонтактйЙ тслефоЕ:
(044) 48З
бЗ, електронЕа ад)еса д]rlr зв'язку з акцiоЕерами: info@electronprylad,com,ua,
з
прийнятгя
Разом iз
'З заIмтом щодо озяайомлецня з док}мент€tми, необхiдними для Зага,rIъЕихрiшенБ
зборiв,
питань порядку деяного, таlабо зalпитalцЕями щодо порядку денЕого рiчних
Iмяом
Е,UIежним
засвiдqецу
акцiоперу (тrредставвиlсу акцiопера) необхiдIо Еадати до Товариства
копiю вигмски про стм рм}'Itку в цiЕЕих паперах, яка пiдтвердку€ факт володiнвя акцiонером
аrоIйми Товариства, складеЕу стапом Еа даry яе пiзпiше 5 калепдарrтих днiв до дати зверЕентul
акцiонера (представника aKuioBepa).
Загмьвих зборах та!i,им
,Щля реестрацii акцiоIrерiв (ix предсtавяикiв) для участi у рiчних
а*цiопером (пр"л"r*rrrпо* aKuiogepa) подаються бюлетецi для голоср,tвФl депозитарнiй
y"r*oui,
оЪ"провуе рах}цок в цiЕЕг]< палерм такого aKTioнep4 ва якому облiковlTоться
"nu
валеяоi aKuioBepy акцii Товариства Еа дату скл4деЕЕя перелiку акцlоЕерlв, якt мають пр,во Еа
голосранrrя aKrtioBepy (представЕику
1лrасть у рiчвих 5a.^'*ltr x зборм. Ра9ом iз бюлетенлrли для
акцiоuёра) яеобхiдtо цадати депозитарЕй устаповi паспорт (засвiдчену валежвпr швом копiю),
для мояtrивостi його iдентифiкацii та верифiкапii депозI!тарЕою устzшовою! а щ)едставЕйкт
акцiовера таr<о>rс доку1\4еят, що пiдгверд2ку€ його повцоважеЕпя (засвiдчену Еале,кЕим чЕном
копiю). Депозитарпа ycтФloвa може вимагmи у акцiопера (представпяка акцiовера) також йшi
докумевти, цеобхiдвi дIя його i,лентифiкачii та верифiкацiь вiдповi,що iз положенппи договору,
про
укладепого мiж акцiояером та тalкою депозитарЕою устzцlовою та-lабо законодавством
проведешrя
порядок
дrстаЕцiйяого
,ч"по""ruрrrу систему таlабо заRоtlодaвствомl що реry,пое
Заrальних зборiв.
представвпком мцiоuера на рiчяих Загмьвих зборах може бlтп фiзичяа особа або
територiальноi
рrовноважева особа юриди.лlоi особи, а також уповЕоважеЕа особа держави 'м
громади.
Посадовi особи органiв акцiонерного товариства та ix афiлйовшli особи uе можуть бlти
представЕикаМи ilrших акцiоЕерiв акцiоЕерцого товариства Еа рi,шrих Загальпrо< зборах.
ПрсдставЕиком акцiонера фiзи,пrоi Ф юриди,пrоi особи па рiтrrл< Затальвих зборах може
бl.пльша фiзична особа або уrовповажеlrа особа юридишlоi особи, а IIредставпиком акцiонера
yпoBHoBiDKeIla особа органу, що здiйсrтюе управлiЕЕя
дерr(ави rtи територiапьноi громади
державЕим IIи ком}.Еалыllх{ майЕом.
Акuiонер мае TrpaBo призЕаalитlr свого представtшка постiйЕо або Еа певпий clpoк,
,Щовiреяiсть па право участi та голосувalвЕя ва рiчвоr Загальtlих зборах, видаЕа фiзиФIою
особоrо, посвiдчуетЬся пoiapiycoM або iвшими посадовими особачпл, якi в,мЕ-доть Еотарiмыri лii,
а також може пБсвiдчучu.""" д"rrоз-.чр"оa устаЕовою у встаяоменому НацiоЕаJБЕою комiсiею
з цilrяих паперiв та фоЕдового риЕку поряJIку. ,щовiренiсть па право участi та голосралня на
ii органом або iншою особою,
рi.+rих Загальвих збЬах вiд iмeвi юридичЕоi особи видаеться
}aгlовIIовaDкеЕою ва це i-i устаЕов,ими док}ъlеIIтaми.
може мiстим з,вдfi]lЕll
,щовiревiсть на право ластi та голосlвмяя ва рiшrих Загальних зборах
тобто перелiк питalЕь, пордIьа деuного рiчплоt Загаrъних зборiв iз
щоло
"ono"p**,
зЬваченвям того, як i за яке (проти .лtогф рiшеняя потрiбпо проголосувати. Якщо довiренiсть не
мiстить завдаrтпя щодо голосрашfi, предстzвпик вирiшуе Bci пит'lяIuI щодо голос}tsаяIrя Еа
рiчвих Загмьних зборм на свiй розсуд.
Акцiопер мае право видати довiреfiiсть на trраво yIacтi та голосуванЕ'I на рiчних Загальвих
зборах докiльком cBoiM представникам.
Якщо дтя участi в рiщих Загалытих зборах шлrD(ом направленвя бюлgгеяiв дrя голоqвidяня
здiйсЕишi декirБка преДставникiв акцiонgрд, яким довiренiсть видшIа одночасно, дTя участi в
рi.лих Зага.льних зборм доIryскаетъся той представrrик, яюй цадatв бюлетеqь церIшФ.I,
Надаппя довiревоСli на право участi та голосувавrrя на рiчlих Загальяrп< зборах не вилопочас
право уrастi на цих рiшrих 3агатrьцих зборм ашliопера, .fr{ш1 видав довiрепiсть, замiсть свого
представЕика.
Акчiовер мае право у будь-який час до закiЕllеIшя строку, вiдвелеяого д,ш голоаувмЕя IIа
,ш ба.irлiяити свого предотаввика яа рiшrих ЗагальЕL< збора,ч,
рiчяих Зага,ъпих Йорм вiд<ликапr
ловiдомившИ про це депозитарЕу устaшову, яка обсл}тову€ рм),яок в uiттвих паперм тмого
акцiонёра, па якЪму облiков}T оться цалежrri мцiоЕеру акцij Товариства, або взяти участь у pimrTx
Загмьпlл< зборах особисто.

ВолодимирiвIrа

'

- ГеЕер IьшЙ

-

-

Повiдолtленця акцiонероNt про заlrtiну або вiдкликанrtя свого представника Itоже
здiйснюватися за доllомоIоIо засобiв електронЕого зв'язкY вiдповiдно до законодавства про
електроrlrrий докулrентообiг.
ГолосуRанЕя на рiчних Загальних зборах з вiдповiдних питаЕь порядку ленЕоlо
розпочина€тьсЯ

з

]vfollreнTy розItiцевЕЯ

ва вебсайтi Товариства за

адресоrо:

hltpi//п,,\,,rv.electron]]rylad,com.uiual/d_z бюлетеня л,tя гоlосуваппя.
I'оjlосуваIIня па рiчних Загапьних збора,\ завершу€ться о 18 годинi 00 хвилиЕ 27 квiтня 2021
року.

AKrtioHcp в перiол проведевня голосува}Iня }toxe надати лепозитарнiй ycTaнoRi. яка
обслуговlс pa,{),ltoк в цiнних паперах такоrо акцiопера, на якоltу обпiковчються Hалe]t Hi
акцiонеру aKuii Товариства, ,1ише одиЕ бюлетень лля lолосуваllня з питання порядку денЕого,
) prr' якtttп бю,elettb lля lолос}вання склсJа.lьJя , кiлькох арк}_лiв. ко,t'ен apк\J]
пiдпrrсусться акцiоЕером (представtlйко\r aKuioHepa) (дапi виlvоги не застосовуються у випадку
засвiлчеввя бюлетепя квмiфiковаllи[1 електроЕниNI пiдпttсом акцiовера (його представника),
Ki rbc'crb o,rociB i]кцiонера в бю,tеtенi _lля llJлос\,вання {a]HalJl Iься акцiоьероv на пi]claвi
даних отриNtаних акцiопероv вiд депозитарноi устаЕови, яI(а обслуrовlс paxylloк в цiнЕих
паперах 'гакого мцiопера, Еа якоуч об_r iлtlBl юrься нме,кн i акцiонер) акцii Товариства,
Бюлетень л.,lа голосуваЕIlя на рiчпих Загапьпих зборах засвiдч,ч€ться одниI1 з хаступних

способiв за виборолr акцiояера:
1) за лололrогоrо riвмiфiкованого електроняого пiдпису акцiояера (його представника);
2) BoTapialbнo. за yлtови пiдписаrня бюлетеЕя в прису'гностi Hoтapiyca або посадовоi особи,
яка вчиняе HoTapia,TbHi дii;
З) депозитарЕою устаЕовою. яка обс-T угову€ рахунок в цiпЕих папераr IaKoIo дкцiопера. lla
якоriлч облiковуються Hajlexпi акц]онеру акцiТ товарцства, за уý{ови пiдписання бюлетеrIя в
гг,r() 1,1,( l i r t uв,tовlrкеноi особи Iспо,и l Jгноi } с l хhUви,
Товарисlво rtсlвiлоltляс, що особаrr. якиv pai\HoK в цiнниr полераr ]спозитарItоlо уфановою
вiлкрйто Ila пiлставi договору з еплiтентопt, необхiдЕо у lасти договjр l .]епоlигсрtlи]\tи
установаNt!l для забезпечепl1я ремiзацii права на участь у дистаяцiЙЕих рiчних Загеlьних зборах
'Говариства,
Такоэtс 'I'oBapttcпlBo п()вiОо-\L,lяс, u|o Наzляdовою раdою ПДТ KIITK kRrcкпроllпрLпаd,
прttйняtпtt рituення Bia 11.0З,202lр, (пропокоl N! З 2а2]) про заuiну dепозumарtlоi' ycxlaчoBl! ПА1'
,(HTK <Е.lекхцхlнпрu:tао, - з :l'оварuсmва з об,\tеж,еноlо вidповiоа,lьlliсmю (Фi]lансова Ko-|lпal]irL
<КУБll (Koi €ДРПОУ З2999751) на ГIуб;tiчне акцiоне]7не lпоlзарчспво Акцiонернчй ба]|к
lУкреазбажл Gоа за €ДI'I1Оr' 2З697230, лil|ензiя оепозlоllарно| усmановч серiя ,1Е но.мер 263236
Bii 23.08.2()13р., cltlpoK dii'з ]2.]0,20]З Heoб.tte:ycettuit, .ttiсцезнсоеоdэtссltня юрuоuчнчi'особч
0Зt]37, ,l,Кui:в, BylL- Среванська 1; аdресu dltя лчсmуванняfфакlпччне мiсцезнахоdэlсеннrL
спеl|iсLliзовалlо\о вiаокре.|l,цеlю?о сlпрукmrрно?о пidрозii-,lу: 0l03a, -.Кltв, BylL. Боеdана
XueitbHutlbKozo, lб 22, пlепефон. аЦ 591 ] I 62),

Осповпi показнпкц фiнансово-господарськоi дiяльqостi
IIАТ <<НТК <<Електроппрпладr>
(тпс. грЕ)
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С}марпа дебiторська заборгованiсть
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BttcпoBKiB зовнiшнього аудUтора. Остаточпа
iнформаuiя, пlлтвер,лхена аудиторськил1 висновкоit. буде надана на рiчпих Зага]r ьнж зборзх Товариства.

