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Правління ВАТ “Новоград – Волинський хлібозавод” повідомляє, що 14 квітня 2010 року 

відбудуться чергові загальні збори акціонерів в 12 годин за адресою: Житомирська обл., 

м. Новоград – Волинський, площа Лесі Українки, 9, в приміщенні міського палацу культури.  

Порядок денний 

1. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства і 

дочірнього підприємства за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 

2010 рік. 

2. Звіт голови наглядової ради про роботу за 2009 рік. 

3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2009 рік. 

4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2009 рік. 

5. Про припинення Відкритого акціонерного товариства «Новоград-Волинський 

хлібозавод» шляхом його перетворення в правонаступника - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Новоград-Волинський хлібозавод». 

6. Про призначення комісії з припинення ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» та про 

порядок, умови і строки припинення ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод». 

7. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій ВАТ «Новоград-Волинський 

хлібозавод» на частки у статутному капіталі його правонаступника – ТОВ «Новоград-Волинський 

хлібозавод». 

8. Про затвердження порядку, умов і строків визначення ціни викупу (оцінки) та викупу 

акцій у акціонерів, які не будуть голосувати за прийняття рішення про припинення ВАТ 

«Новоград-Волинський хлібозавод» шляхом перетворення і звернуться до ВАТ «Новоград-

Волинський хлібозавод» з відповідною письмовою заявою. 

9. Затвердження плану перетворення ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» в його 

правонаступника.  

10. Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у 

документарній формі існування, у бездокументарну форму існування та затвердження рішення про 

дематеріалізацію. 

11. Обрання депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких 

змінюється з документарної в бездокументарну форму існування. 

12. Обрання зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах 

власникам акцій. 

13. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 2-Р від 17.06.2007 року укладеного з 

ТОВ «Джером Секьюритиз». 

14. Визначення дати припинення ведення реєстру. 

15. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію. 

16. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції. 

17. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2009 рік та пропозиції щодо  

нормативів відрахувань від прибутку на 2010 рік. 

18. Про відкриття кредитної лінії. 

 

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 14.04.2010 року з 10-00 год. до 11 год. 45 хв. 

за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що 

посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно з чинним 

законодавством. 
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