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До уваги акціонерів 

Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» 

Адреса: м.Київ, вул. Старовокзальна 24. 

Повідомляємо про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ ІК «ІНЕКО», які відбудуться 22 червня 2011 року о 12.00 за адресою: м.Київ, вул. 

Старовокзальна 24 (3 поверх) офіс «ІНЕКО». 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 16.06.2011 р. 

Порядок денний: 

1. Обрання лічильної комісії; 

2. Обрання голови та секретаря зборів; 

3. Затвердження регламенту проведення зборів; 

4. Про скасування попередньо ухвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, щодо збільшення Статутного капіталу ПАТ ІК «ІНЕКО» оформлених 

протоколом №7 від 26.04.2011 року, в зв’язку з невідповідністю прийнятих рішень вимогам діючого законодавства України. 

5. Прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових 

внесків; 

6. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій;  

7. Визначення уповноваженого органу Товариства та уповноважених осіб, щодо проведення закритого (приватного) розміщення;  

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «22» червня 2011 року з 11.00 до 11.40 години дня за адресою: м. Київ, вул. Старовокзальна 24 (3 поверх) офіс 

«ІНЕКО». 

Для участі у Загальних зборах необхідно представити: 

Акціонерам – документ, що посвідчує особу; Представникам акціонера (акціонерів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином), а також 

документ, що посвідчує особу. 

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення позачергових Загальних зборів акціонерів можна за адресою та телефоном: 01032, 

Україна, м. Київ, вул. Старовокзальна 24 (3 поверх) офіс «ІНЕКО», тел./ф. (044) 201-6417.
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