
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 

місцезнаходження якого: Україна, 25015, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, проспект 
Комуністичний, будинок 15 

Повідомляє акціонерів про внесення змін до порядку денного (переліку питань, що виносяться на 
голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНEРГО», що відбудуться 
11 квітня 2014 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Кіровоград, проспект Комуністичний, 
будинок 15, цокольний поверх, приміщення залу засідань, шляхом включення додаткових питань: 

9. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію. 
12. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства. 
16. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.  
18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової 
ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової 
ради. 
 
В зв’язку з цим питання № 9, 10, 11, 12 порядку денного, опублікованого у Бюлетні «Відомості 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 41 від 28 лютого 2014 року, вважати 
питаннями № 11, 13, 14, 15 відповідно. 
 
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних 
зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» – м. Кіровоград, 
проспект Комуністичний,15, відділ по управлінню корпоративними правами (2 поверх), у робочі дні 
(понеділок - п’ятниця) з 9.00 години до 15.00 години (перерва з 12.00 до 13.00 години), а в день 
проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.  
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – фінансовий 
директор Гончар Тетяна Іванівна. 
Телефон для довідок: (0522) 35-82-21. 
 

Правління ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
 
Повідомлення про внесення змін до порядку денного (переліку питань, що виносяться на 
голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНEРГО» опубліковано в 
офіційному друкованому виданні  НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку" №60 (1813) від 28.03.2014р. 
 
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
 
 
Голова Правління ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" _________________ О.М. Стрюченко 
 
 


