
Шановні акціонери 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ»! 

 

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ», код за 

ЄДРПОУ 01562800, місцезнаходження: Україна, 61003, Харківська область, м. Харків, майдан Павлівський, буд. 1/3 (надалі – Товариство), 

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори). Дата проведення Загальних зборів 

– 17  серпня 2018 року. Загальні збори Товариства проходитимуть за адресою: Україна, 61170, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, буд. 

45, 1-й поверх 1-го ярусу в літ. «А», конференцзал. Початок Загальних зборів о 15:00. Реєстрація акціонерів та їх представників 

проводитиметься 17 серпня 2018 року з 14.00 до 14.45 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру 

власників іменних цінних паперів), які мають право на учаcть у Загальних зборах, складеного на 24:00 годину 13 серпня 2018 року. 

Порядок денний Загальних зборів: 

1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. 

2. Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 

3. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 

4. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 

5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 

6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 

та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 

7. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 

8. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства. 

9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх 

винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. 

11. Про прийняття рішення щодо схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних 

зборів акціонерів, як значного правочину. 

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом 2018 року у ході поточної 

господарської діяльності. 

Проекти щодо кожного з питань, включених до порядку денного (крім кумулятивного голосування) додаються. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного (крім кумулятивного голосування): tsum.bgs.kh.ua; tsum.kharkov.ua. 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 

12.07.2018р., загальна кількість акцій Товариства складає 9 149 942 штук простих іменних акцій, кількість голосуючих – 7 849 147 штук. 

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а 

також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний 

строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 

посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені 

юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі 

та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних 

зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник 

повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 

представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право 

участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити 

свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі 

на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати: 

- для фізичних осіб – паспорт або документ, що посвідчує особу, який зареєстрований в системі реєстру акціонерів Товариства і є 

дійсним на дату проведення зборів; 

- для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства, а керівникам акціонерів-

юридичних осіб – паспорт, завірені підписом та печаткою юридичної особи (у разі наявності) витяг зі Статуту та документи, що 

підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника. 

Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборів до дати проведення 

Загальних зборів здійснюється за місцезнаходженням Товариства: Україна, 61003, Харківська область, м. Харків, майдан Павлівський, буд. 

1/3, 5-й поверх, відділ кадрів, у робочі дні з 10:00 до 16:00, в день проведення Загальних зборів також у місці їх проведення. 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, що стосуються порядку денного скликаних 

Загальних зборів є директор Товариства Семперович Ігор Володимирович, телефон +380577312655, +380577315049. 

Товариство до початку проведення загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 

щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства: Україна, 61003 Харківська обл., м. 

Харків, майдан Павлівський, буд.1/3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 

загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 

до дати проведення загальних зборів Товариства, а  щодо  кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати 

проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити  інформацію про те, чи є 

запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Інформація щодо членів наглядової ради обов'язково включається до 

бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до порядку денного загальних зборів 

Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому 

акцій, змісту пропозиції до питання та/або проект рішення.  

 

Наглядова рада ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ» 

 

Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ», які скликаються 17.08.2018р. 

Питання порядку денного: 

1) Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. 

Проект рішення: 

1.1.Надати повноваження Лічильної комісії депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ 

ЕНД СІ», код за ЄДРПОУ 19497799, та затвердити умови договору, укладеного Товариством та ТОВ «ТІ ЕНД СІ» щодо якого ТОВ «ТІ 

ЕНД СІ» здійснює повноваження Лічильної комісії.  

2) Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 

Проект рішення: 

2.1.Затвердити порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ»: 

- для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; 



- питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів протягом 2 хвилин з моменту 

закінчення доповіді з відповідного порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові (повного 

найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання; 

- питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного 

не підлягають розгляду; 

- регламент розгляду запитань та пропозицій, отриманих від акціонерів Товариства встановити до 3 хвилин. 

3) Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Проект рішення: 

3.1.Обрати головою загальних зборів Товариства Дерезенко Катерину Вікторівну. 

3.2.Обрати секретарем загальних зборів Товариства Савченко Ярослава Сергійовича. 

4) Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення: 

4.1.Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Станіславського Олександра Володимировича, 

Давиденка Дмитра Сергійовича, Урядова Віталія Юрійовича. 

5) Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення: 

5.1.Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 

6) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 

винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення: 

6.1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 

6.2.Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють повноваження на безоплатній основі. 

6.3.Обрати директора Товариства Семперовича Ігоря Володимировича уповноваженою особою, якій надаються повноваження 

підписувати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства. 

7) Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 

Проект рішення: 

7.1.Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства: Шеремет Лілії Володимирівни, Станіславського 

Фелікса Олександровича, Левіної Світлани Еріківни. 

8) Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства. 

Проект рішення: 

            8.1.Встановити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства у кiлькостi 2 (двi) особи. 

9) Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

Проект рішення: 

9.1.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 

10) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення 

розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії 

Товариства. 

Проект рішення: 

10.1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. 

10.2.Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства здійснюють повноваження на безоплатній основі. 

10.3.Обрати директора Товариства Семперовича Ігоря Володимировича уповноваженою особою, якій надаються повноваження 

підписувати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства. 

11) Про прийняття рішення щодо схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення 

Загальних зборів акціонерів, як значного правочину. 

Проект рішення: 

11.1.Схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством 19 червня 2018р. (Договір безпроцентної цільової 

позики від 19.06.2018р.) за погодженням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства від 19 червня 2018р.) щодо 

взяття Товариством за таким правочином зобов’язань, як значного правочину. 

12) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом 2018 року у ході поточної 

господарської діяльності. 

Проект рішення: 

12.1.Попередньо схвалити вчинення Товариством до 31 грудня 2018 року правочини, вчинення яких законодавством про 

акціонерні товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, за умови, що вартість таких правочинів не має перевищувати 

7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень. 

12.2.Встановити, що виконавчий орган Товариства має право вчиняти правочини на умовах, визначених п.п.12.1 цього Проекту 

рішення без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.  

 


