
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства  

«Страхова фінансова група «Глєбов і партнери» 

вих. № 212                                                                                                         27.11.2020 

  

Приватне акціонерне товариство «Страхова фінансова група «Глєбов і 

партнери» (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 94; 

ідентифікаційний код 31565863), далі – ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери» або 

Товариство, повідомляє про те, що 29 грудня 2020 року відбудуться 

позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери» (далі 

– Загальні збори). 

  

Дата проведення Загальних зборів: 29 грудня 2020 року. 

Час проведення Загальних зборів: з 15-00 до закриття Загальних зборів. 

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Грушевського, будинок  34/1 

(офіс ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери»). 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у 

Загальних зборах:  з 14-30 до 14-50 29 грудня 2020 року (здійснюється за місцем 

проведення Загальних зборів). 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається 

станом на 24 годину 00 хвилин 22 грудня 2020 року. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про 

припинення їх повноважень. 

2. Про порядок проведення Загальних зборів. 

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів. 

4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 

5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 

6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення 

розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 

договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 

  

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного 

  



№ п. 
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку 

денного 

1. 

1.1.  Обрати Лічильну комісію у наступному складі:  

Голова Лічильної комісії Зборів - Вітрук Микола Анатолійович,  

член Лічильної комісії Зборів – Трофіменко Кирило Анатолійович. 

1.2.  Припинити повноваження обраного складу – Голови та інших 

членів Лічильної комісії після виконання всіх повноважень 

Лічильної комісії на Загальних зборах. 

2. 

2.1. Для доповідей з кожного питання порядку денного, на 

обговорення (виступи, питання) надавати до 10 хвилин на одну 

особу. 

2.2. Встановити наступний порядок голосування на Загальних 

зборах, що відповідає положенням Закону України "Про акціонерні 

товариства" і Статуту Товариства: 

- голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів; 

- рішення з питань порядку денного приймаються  простою 

більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Загальних зборах, з використанням бюлетенів. 

3. 

3.1. Обрати Голову і секретаря Загальних зборів: 

 - Головою Загальних зборів – Самойленко Тамара Василівна; 

 - секретарем Загальних зборів – Дорошенко Юрій Миколайович. 

4. 

4.1. У зв’язку із достроковим припиненням повноважень членів 

Наглядової ради, визнати припиненими повноваження складу 

Наглядової ради ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери» (Голова 

Наглядової ради – Бабич В.В., члени Наглядової ради: Чеканська 

А.А., Куца С.С.), обраного у 2019 році Загальними зборами. 

 

5. 

5.1. Обрати членів Наглядової ради Товариства за принципом 

пропорційності представництва у її складі представників акціонерів 

(Куца Світлана Сергіївна, Лотиш Роман Володимирович, Клименко 

Віталій Іванович). 

6. 

6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (додаються). 

6.2. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують 

свої посадові обов’язки на безоплатній основі. 

6.3. Затвердити особу, яка уповноважується на підписання договору 

з членами Наглядової ради Товариства, – Самойленко Тамара 

Василівна. 

 

Від дати повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення 

Загальних зборів, акціонери ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери»  можуть 



ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 

порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери» 

(м. Київ, вул. Грушевського, будинок  34/1 (офіс ПрАТ «СФГ «Глєбов і 

партнери»)), у робочі дні, з 09 00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00). 

У день проведення Загальних зборів 29 грудня 2020 року – акціонери ПрАТ «СФГ 

«Глєбов і партнери» можуть ознайомитись з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного у місці проведення Загальних зборів, 

вказаному у цьому повідомленні. 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ «СФГ «Глєбов 

і партнери» з вказаними документами є Трофіменко Кирило Анатолійович. 

Контактний телефон: (067) 509-21-75. 

В порядку, визначеному в ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», 

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 

порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу 

органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 

кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 

проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів (органу) 

товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. 

За належним чином посвідченою довіреністю акціонера, представник акціонера 

може приймати  участь та голосувати на Загальних зборах. Для участі у Загальних 

зборах представник акціонера має зареєструватись протягом вказаного вище часу. 

Право голосу (голосування) здійснюється представником акціонера згідно з 

наданими акціонером повноваженнями. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 

http://www.sfglebov.com   

  

З повагою, 

ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери»   

http://www.sfglebov.com/

