
Приватне акціонерне товариство «ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР» (далі – «Товариство»)
код ЄДРПОУ 24472991; місцезнаходження: м. Харків, вул. Єнакіївська, буд. 17 

повідомляє 
про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»)

які відбудуться 27 березня 2020 року за адресою : Україна, м. Харків, вул. Єнакіївська, 17 
(конференц зала)

Реєстрація  акціонерів  для  участі  у  Зборах  триватиме  з  10.30  год.  до  10.55  год.  за  місцем 
проведення Зборів.
Початок Зборів – 11.00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 22 березня 2020 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення Зборів Товариства, 
затвердження   порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

2. Обрання голови та секретаря Зборів Товариства 
3. Звіт  Директора  про  результати  фінансово-господарської  діяльності  Товариства  за 

2019 рік  та  визначення  основних  напрямків  діяльності  Товариства  на  2020 рік,  прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

4.  Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

6.  Затвердження плану розподілу прибутку за 2019 рік. Визначення строку та порядку 
виплати частки прибутку (дивідендів).

7. Затвердження значних правочинів, здійснених Товариством у 2019 р. Про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

Пропозиції акціонерів
Кожний акціонер має право внести пропозиції  щодо питань,  включених до проекту порядку 
денного Зборів Товариства  Пропозиції акціонерів щодо порядку денного Зборів можуть бути 
надіслані на адресу Товариства. Пропозиції приймаються до 07 березня 2020 року включно.
 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. 
Пропозиції  щодо  включення  нових  питань  до  проекту  порядку  денного  повинні  містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради 
Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів).

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Інтеркондиціонер», призначених 

на 27 березня 2020 року
Питання порядку денного Проект рішення

1. Обрання лічильної комісії, затвердження 
регламенту проведення загальних зборів 

Товариства, затвердження порядку та 
способу засвідчення бюлетенів для 

голосування.
 

1.1. Обрати лічильну комісію у складі однієї людини: Бурлакову Карину Юріївну;
1.2.  Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів: до десяти хвилин на 
доповідь, по п’ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення 
після доповідей по питаннях Порядку денного – до п’яти хвилин. Голосування з питань Порядку 
денного  проводиться  з  використанням  бюлетенів  для  голосування,  за  принципом  "одна 
голосуюча  акція  -  один голос".  Бюлетені  для  голосування  засвідчуються після  їх  отримання 
лічильною  комісією  шляхом  їх  підписання.  У  разі  визнання  лічильною  комісією  бюлетеня 
недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується 
він шляхом підписання лічильною комісією. Рішення загальних зборів з питань, винесених на 
голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 
у  річних  загальних  зборах  та  є  власниками  голосуючих  акцій  (ст.  42  Закону  України  "Про 
акціонерні товариства").
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2. Обрання Голови та секретаря Зорів 
Товариства.

2. Обрати Головою Зборів Остапенко Валерія Леонідовича  та Секретарем Зборів Бойко Олексія 
Дмитровича.

3. Звіт Директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2019 

рік та визначення основних напрямків 
діяльності Товариства на 2020 рік, прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Затвердити Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 
2019 рік, прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту
4. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу 
Товариства за 2019 рік.

5. Затвердити баланс станом на 31.12.2019 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2019 
рік.

6. Затвердження плану розподілу прибутку за 
2019 рік. Визначення строку та порядку 
виплати частки прибутку (дивідендів).

6. Розподілити прибуток наступним чином: 1 500 тис. грн. (або 937,50 грн. на 1 акцію) направити 
на дивіденди.
Порядок  виплати  дивідендів:  Згідно  частина  5  статті  30  Закону  України  «Про  акціонерні 
товариства»,   за  наявністю  вільних  грошових  коштів  на  поточному  рахунку  Товариства, 
нараховані  дивіденди  перераховуються  на  поточні  (карткові)  рахунки  акціонерів  або 
виплачуються через касу Товариства.
Строк  виплати дивідендів: з 01 квітня 2019 року по 01 жовтня 2020 року.
Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями 
Товариства визначити 01 квітня 2020 року.

7. Затвердження значних правочинів, 
здійснених Товариством у 2019 р. Про 

попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

7.1. Затвердити значні правочини, здійснені Товариством у  2019 році.
7.2.  Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів  (кредитних угод, 
договорів  застави/іпотеки,  поставки,  комісії,  безвідсоткової  поворотної  фінансової  допомоги, 
купівлі-продажу,  оренди,  поруки,  зберігання  тощо  та  відповідних  додаткових  угод  до  таких 
договорів),  які  будуть  укладені  Товариством протягом 2020 року  з  моменту  проведення  цих 
загальних зборів  Товариства,  на  суму не  більше як 50  %  вартості  активів  за  даними річної 
звітності за 2018 рік.
Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Директора Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 
період 

звітний станом на 
31.12.19 р.

попередній станом на 
31.12.18 р.

Усього активів  25409 27049
Основні засоби  10406 8714
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 8608 9681
Сумарна дебіторська заборгованість  1879 3003
Грошові кошти та їх еквіваленти 2829 3603
Нерозподілений прибуток 17358 17713
Власний капітал 18958 19313
Статутний капітал 1600 1600
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 6451 7736
Чистий прибуток (збиток) 1545 1904
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 158 154

Ознайомлення з документами
З  документами,  що  стосуються  питань  порядку  денного  та  є  необхідними  для  прийняття 
відповідних рішень, акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до проведення Зборів 
за адресою: місто Харків, вул. Єнакіївська, 17, за місцезнаходженням Товариства, звернувшись 
до директора Товариства Остапенка Валерія Леонідовича у робочі дні з 10 до 16 години. 
Довідки за телефоном (057) 778-06-39
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
Зборів, розміщена на сайті Товариства www.  intercon  .  com  .  ua  

Порядок реєстрації та участі у голосуванні
Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонери повинні мати при собі документ, що 
посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу та довіреність.
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Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від 
імені  юридичної  особи  видається  її  органом  або  іншою  особою,  уповноваженою  на  це  її 
установчими документами

Директор ПрАТ «Інтеркондиціонер» В.Л. Остапенко
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