8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові

Позачергові

X
28.04.2011
98.750000000000

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Радмир - Центр";
2. Затвердження звiту генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть
ЗАТ "Радмир - Центр" за 2010 рiк;
3. Затвердження звiту Ревiзора ЗАТ "Радмир - Центр" за 2010 рiк;
4. Затвердження звiту Наглядової ради ЗАТ "Радмир -Центр" за 2010 рiк;
5. Затвердження порядку покриття збиткiв ЗАТ "Радмир - Центр" за 2010 рiк;
6. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради;
7. Прийняття рiшення про припинення юридичної особи ЗАТ "Радмир - Центр" шляхом
перетворення в ТОВ "Радмир - Центр";
8. Про призначення комiсiї з припинення юридичної особи;
9. Про визначення порядку i строкiв припинення юридичної особи;
10. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу ЗАТ "Радмир - Центр";
11. Вiдкликання та обрання виконавчого органу ЗАТ "Радмир - Центр";
12. Вiдкликання та обрання Ревiзора ЗАТ "Радмир - Центр";
13. Переведення випуску iменних акцiй ЗАТ "Радмир - Центр" документарної форми iснування у
бездокументарну форму iснування та затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзацiю акцiй
ЗАТ "Радмир - Центр";
14. Затвердження нової редакцiї Статуту ЗАТ "Радмир - Центр".
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
пропозицiй не поступало.
Результати розгляду питань порядку денного:
всi порядку денного на зборах розглянутi, проголосованi, рiшення прийнятi.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові

Позачергові
X

28.09.2011
98.750000000000

1. Обрання лiчильника голосiв акцiонерiв.
2. Обрання Голови та секретаря зборiв.
3. Про переведення випуску простих акцiй ЗАТ "Радмир-Центр", документарної форми iснування
у бездокументарну форму iснування (де матерiалiзацiя випуску простих iменних акцiй).
4. Припинення дiї договору не ведення реєстру власникiв iменних акцiй товариства та визначення
дати припинення ведення реєстру власникiв iменних акцiй товариства (дата закриття реєстру).
5. Обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй товариства, що
дематерiалiзуються.
6. Обрання зберiгача, у якого товариством буде вiдкрито рахунки в цiнних паперах власникам
простих акцiй випуску, що дематерiалiзуються.
7. Затвердження рiшення про дематерiалiзацiю простих акцiй.
8. Приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог нового Закону України "Про
акцiонернi товариства", змiна найменування товариства.
9. Внесення змiн до Статуту ЗАТ "Радмир-Центр", що пов'язанi iз приведенням дiяльностi
товариства у вiдповiднiсть до вимог нового Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом
викладення та затвердження Статуту товариства у новiй редакцiї.
10. Вiдкликання виконавчого органу товариства.
11. Вiдкликання Наглядової Ради товариства.
12. Вiдкликання Ревiзора товариства.
13. Утворення нових органiв ПрАТ "Радмир-Центр", а саме: загальнi збори акцiонерiв - вищий
орган управлiння товариством, Генеральний директор - одноосiбний виконавчий орган товариства,
Ревiзор - перевiряючий орган товариства.
14. Визначення уповноваженого органу та посадових осiб Товариства щодо реалiзацiї всiх рiшень,
прийнятих на зборах акцiонерiв "28" вересня 2011 р.
15. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю.
16. Обрання виконавчого органу Товариства.
17. Обрання Наглядової ради Товариства.

18. Обрання Ревiзора Товариства.
19. Укладення Товариством iз ПАТ "ПУМБ" (код ЄДРПОУ: 14282829) додаткової угоди до
кредитного договору № 7.4-11 вiд 04.10.2007 р. вiдносно збiльшення кредиту на суму еквiвалентну
заборгованостi в доларах США за кредитом та процентами за користування кредитом за Кредитним
договором № 7.4-11 вiд 04 жовтня 2007 р. за курсом української гривнi до долару США на
мiжбанкiвському валютному ринку України на дату укладання Додаткової угоди № 14 до
Кредитного договору № 7.4-11 вiд 04 жовтня 2007 р., укладеного мiж Товариством та ПАТ "ПУМБ".
20. Надiлення Генерального директора ЗАТ "Радмир-Центр" Василевського Юрiя Миколайовича
повноваженнями на пiдписання, вiд iменi Товариства, додаткової угоди до кредитного договору №
7.4-11 вiд 04.10.2007 р. з Публiчним акцiонерним товариством "Перший Український Мiжнародний
Банк".
21. Затвердження угоду кладених виконавчим органом Товариства за 2011 рiк.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
пропозицiй не поступало.
Результати розгляду питань порядку денного:
всi порядку денного на зборах розглянутi, проголосованi, рiшення прийнятi.

