
Приватне акцiонерне товариство
"Науково-технiчний центр "Iнформаlliйнi системи"

(Код СДРПОУ 24560488, адреса 3.9600, м. Кременчук, проспект Свободи, 4)
повtдомляе , ш{о

Позачерговi загальнi збори акшiонерiв вiдбулуться 10 грудня 202l року о l0.00 за адресою: м. Кременчук, проспект
Свободи, 4, НТЦ (конференц-зал).

Ресстрачiя акцiонерiв вiдбудеться 10 грудня 2021 року з 09.30 до 09.45 годин.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах складасться станом на24 годину 06 грулня 2021 року.
Перелiк питань, що виносяться на голосування, згiдно з порядком денним.

l. Обрання членiв лiчильноТ KoMicii загальних зборiв акцiонерiв.
Проект рiшення: Обрати для проведення загальних зборiв акшiонерiв Товариства лiчилыlу комiсiю у склалi
2 осiб, а саме: головою лiчильноТ KoMiciT - Альперiну Олену МиколаТвну, секретарем - Оксак Вiкторiю
АнатолiТвну.

2. Обрання голови и секретаря загаJIьних зборiв акцiонерiв.
проект рiшення: обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства головою зборiв обрати
Мiтюкову Олену Володимирiвну, секретарем - Оксак Вiкторiю АнатолiТвну.

З. Затвердження порядку денного i регламенту.
проект рiшення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв, загальнi
збори акцiонерiв провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надаеться до l0 хв., та на

запитання до 5 хв. Голосування з питань порядку денного Зборiв Товариства проводити з використанням
бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.

4, Прийняття рiшення про припинення участи в БФ кЗлагода>.
Проект рiшення: Припинити участь в БФ кЗлагода>.

,Щоручити Головi правлiння-директору Оксаку Олегу Iвановичу прийняти участь у заг€}льних зборах

учасникiв БФ <Злагода)) по припиненню юридичноТ особи БФ <Злагода> в результатi iI лiквiдацiТ,
пiдписати протокол загаJIьних зборiв учасникiв БФ кЗлагода), подавати документи для проведення

державноi ресстрацiТ припинення юридичноТ особи, пiдписувати заяви, та вчиняти iншi дii, пов'язанi з

припинення юридичноi особи БФ кЗлагода> в результатi iТлiквiдацiТ.
5. Прийняття рiшення про отримання кредитiв таlабо оверлрафтiв в банкiвських установах.

проект рiшення: Надати повноваження Правлiнню Товариства на прийняття рiшення щодо отримання
кредитiв таlабо оверлрафтiв в АТ кУКРСИББАНК), АТ КБ (ПРИВАТБАНК)), АТ (АЛЬФА-БАНК>, та
iнших банкiвських та кредитних установах строком не бiльше нiж 36 мiсяцiв, в cyMi, що не перевищуе
5 000 000 (п'ять мiльйонiв) грн., та процентною ставкою, що не перевищу€ 24 вiдсотка рiчних. Надати
повноваження на пiдписання договорiв на отримання кредитiв таlабо оверлрафтiв в вищевкаЗаних

установах головi Правлiння * директору Оксаку Олегу Iвановичу або уповноваженiй Правлiнням особi.

,Щля участi у зборах при собi треба мати паспорт або iнший документ, що посвiдчус особу. Представникам
акцiонерiв треба мати паспорт i доручення на право участi у зборах, засвiдчене вiдповiдно до чинного законодавства
Украiни,

Представникам акцiонерiв-юридичних осiб додатково, згiдно законодавства, надати наJlежним чином оформленi
документи, що пiдтверджують Тх повноваження.

Адреса власного веб-сайту, на якому розмiщена iнформацiя з проектом рiшень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного: www.is-ntc.corn.

Акцiонери мають можливiсть ознайомитись з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку
денного, за мiсцезнаходженням Товариства за адресою: м,Кременчук, проспект Свободи, 4, ПрАТ "Науково-технiчний
центр "Iнформацiйнi системи", каб.3Зl у робочi днi з 8 до l7 години. Посадова особа товариства, вiдповiдальна за
порядок ознайомлення акцiонерiв з документами - директор з IT Райський Олександр Юхимович.

У день проведення загuIьних зборiв акцiонерiв ознайомлення з документами проходить за мiсцем проведення
загаJIьних зборiв акцiонерiв.

Пропозишiя до проекту порядку денного чергових Загальних зборiв Товариства подасться в письмовiй формi iз

зазначенням прiзвища (найменування) акцiонера, який ii вносить, кiлькостi, типу таlабо класу нttлежних йому акцiй,
змiсту пропозицii до питання таlабо проекту рiшення, а також кiлькостi, типу таlабо класу акцiй, що наJIежать
кандидату, який пропонусться цим акцiонером до складу органiв Товариства. Адреса, за якою акцiонери Товариства
Moil(yTb надсилати пропозишiТ до проекту порядку денного чергових Загальних зборiв Товариства: З9600, м.
Кременчук, проспект Свободи, 4, ПрАТ "Науково-технiчний центр "Iнформацiйнi системи".

Станомна24годину19.1|,202|р.(датаскладання перелiкуосiб,якимнадсиластьсяповiдомленняпропроведення
загальних зборiв) загальна кiлькiсть акцiй становить - 505 l 3 шт., загu]ьна кiлькiсть голосуючих акцiй - 505 1 3 шт.

Результати заг.шьних зборiв акцiонерiв булуть розмiценi на веб-сайтi Товариства:www.is-пtс.соm протягом 10

робочих днiв пiсля закриття загiшьних зборiв.
Телефон для довiдок: (0536) 76-50-15
Затверджено Правлiнням ПрАТ HTL{ <Iнформс l вiд lблистопада202lр.
Особа, вказана нижче, пiлтверджуе достовiрнi в повiдомленнi, та визнае, що вона несе
вiдповiдальнiсть згiдно зако нодавства:

Голова Правлiння -директор ПрАТ HTI_( KI - O.I.OTсaK


