
Календарний план на 2019 рік розміщення інформації, повідомлень та документів у 

загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (надалі за текстом – «База даних 

НКЦПФР») та на власному веб-сайті Товариства (надалі за текстом – «Веб-сайт») 
 

Вид/назва інформації, повідомлень, документів 

Дата, до якої 

потрібно 

оприлюднити 

інформацію 

Місце 

розміщення 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 

Товариства, проект порядку денного. 

до 30.03.2019р. 

(включно) 

База даних 

НКЦПФР; 

Веб-сайт 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих 

акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 

надсилається повідомлення про проведення річних 

загальних зборів Товариства. Перелік документів, що 

має надати акціонер (представник акціонер) для його 

участі у річних загальних зборів Товариства. Проекти 

рішень з питань, включених до порядку денного річних 

загальних зборів Товариства, підготовлені Наглядовою 

Радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення 

жодного рішення, коментар директора Товариства 

щодо кожного питання, включеного до порядку 

денного річних загальних зборів Товариства. 

до 30.03.2019р. 

(включно) 
Веб-сайт 

Проекти рішень з питань, включених до порядку 

денного річних загальних зборів Товариства, 

запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 

відсотками акцій Товариства. 

протягом 2-х робочих 

днів після отримання 

пропозиції від 

акціонера (ів) 

Веб-сайт 

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного 

річних загальних зборів Товариства. 

не пізніше ніж за 10 

днів до дати 

проведення річних 

загальних зборів 

Товариства 

Веб-сайт 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих 

акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які 

мають право на участь у річних загальних зборів 

Товариства. 

не пізніше 24 години 

останнього робочого 

дня, що передує дню 

проведення річних 

загальних зборів 

Товариства 

Веб-сайт 

Регулярна річна інформація за 2018 рік (разом з 

фінансовою звітністю та аудиторським висновком). 

до 30.04.2019р. 

(включно) 

База даних 

НКЦПФР; 

Веб-сайт 

Проміжна звітна інформація за I квартал 2019 року. 
до 30.04.2019р. 

(включно) 

База даних 

НКЦПФР; 

Веб-сайт 

Підсумки голосування на річних загальних зборах 

Товариства. 

до 10.05.2019р. 

(включно) 
Веб-сайт 

Проміжна звітна інформація за II квартал 2019 року. 
до 30.07.2019р. 

(включно) 

База даних 

НКЦПФР; 

Веб-сайт 

Проміжна звітна інформація за III квартал 2019 року. 
до 30.10.2019р. 

(включно) 

База даних 

НКЦПФР; 

Веб-сайт 

 


