Добрий день, vladb71! Вийти

Ми робимо
інформацію доступною
Про агентство

Новини

Заходи

Бази даних

Послуги

Web-сайти

Підтримка

Введіть ЄДРПОУ

Особлива інформація
Тип информації

Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата виникнення

22.06.2011

Дата публікації

24.06.2011 19:01:00

Найменування емітента*

Публічне акціонерне товариство "Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО"

Юридична адреса*

03150 місто Київ вул. Червоноармійська буд. 62-А

Керівник*

Будяков Владислав Євгенович - Голова Правління. Тел: 0442016417

E-mail*

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР

До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»
Адреса: м.Київ, вул. Старовокзальна 24.
Повідомляємо акціонерів ПАТ «ІК «ІНЕКО» про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 липня 2011 року о 11.00 за адресою: м.Київ,
вул. Старовокзальна 24 (3 поверх) офіс «ІНЕКО».
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 21.07.2011 р.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря зборів;
3. Затвердження регламенту проведення зборів;
4. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «27» липня 2011 року з 10.00 до 10.40 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. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами –
Член правління Товариства Євтушенко Ігор Костянтинович.
Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 24.06.2011 р. № 116.
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