ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватне акціонерне товариство „Волинське обласне підприємство автобусних станцій”
(ідентифікаційний код юридичної особи 03113130), місцезнаходження: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 148,
(далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі-загальні збори), які
відбудуться 24 квітня 2019 року об 11-00 годині за адресою: 43018, Волинська область, м. Луцьк, вул. Львівська, 148
(актовий зал).
Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється за місцем проведення загальних зборів у день їх проведення.
Час початку реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах: 9:00.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах: -10:45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24:00, 18 квітня 2019 року
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію Товариства в наступному складі: голова лічильної комісії – Боярська Наталія
Вікторівна, член лічильної комісії – Куртін Олег Сергійович. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати
припиненим після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Потапчука Івана .Матвійовича, секретарем загальних зборів – Боярського
Володимира Захаровича.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення та регламент роботи загальних зборів Товариства: виступи і
відповіді на питання – до 15 хв., довідки – по 3 хв., закінчити загальні збори не пізніше 3 годин роботи,без ререрви. Всі питання
і пропозиції подаються секретарю зборів, з дозволу голови загальних зборів у письмовому вигляді, вказуючи прізвище, ім'я та
по-батькові акціонера (представника). Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку
денного і тільки по тому питанню порядку денного, яке розглядається. Голосування відкрите – бюлетенями для голосування.
Форма та текст бюлетеня затверджується рішенням наглядової ради.
4. Звіт голови правління про роботу Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2019 році.
Затвердження звіту і основних напрямків діяльності Товариства у 2019 році.
Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності у 2019 році.
5.Звіт голови наглядової ради про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу наглядової ради такою, що відповідає
меті і цілям діяльності Товариства.
6. Звіт голови ревізійної комісії Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Визнати роботу ревізійної комісії
задовільною.
7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
8. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру
річних дивідендів.
Проект рішення: Одержаний Товариством прибуток спрямувати на проведення ремонтів автостанцій та розвиток виробництва.
Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.
9.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції . Затвердження нової редакції
Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення його державної
реєстрації.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію
Статуту Товариства. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів Товариства на підписання та здійснення
державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства .
10.Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про наглядову раду Товариства,
Положення про правління Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції Положення про
загальні збори акціонерів Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства.
Надання повноважень на підписання нової редакції Положень Товариства.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про
наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нову
редакцію Положень Товариства. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів Товариства на підписання нової
редакції Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про
правління Товариства.
11. Припинення дії Положення про ревізійну комісію Товариства та затвердження Положення про ревізора Товариства.
Надання повноважень на підписання Положення про ревізора Товариства.
Проект рішення: Припинити дію Положення про ревізійну комісію Товариства. Затвердити Положення про ревізора
Товариства. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів на підписання Положення про ревізора Товариства.
12. Припинення повноважень голови та членів правління.
Проект рішення: В зв'язку із закінченням терміну обрання, припинити повноваження голови правління - Потапчука Івана
Матвійовича, членів правління: Модринської Раїси Іванівни, Модли Ігоря Михайловича, Попко Віктора Йосиповича, Лаха
Анатолія Петровича.
13. Про обрання голови та членів правління Товариства.
Проект рішення: Обрати правління Товариства в складі 6 (шести) осіб, а саме: обрати головою правління - Потапчука Івана
Матвійовича. Обрати заступниками голови правління: Гітун Наталію Іванівну, Корнейчук Інесу Вікторівну. Обрати членами
правління: Попко Віктора Йосиповича, Модлу Ігоря Михайловича, Лаха Анатолія Петровича. Встановити термін
повноважень обраного складу правління - 4 роки.
14. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну обрання, припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії
Товариства, а саме: голови ревізійної комісії – Гунжер Зої Гнатівни, членів ревізійної комісії: Корнейчук Інеси Вікторівни,
Гітун Наталії Іванівни.
15. Обрання ревізора Товариства.
Проект рішення: Обрати ревізором Товариства - Гунжер Зою Гнатівну.
16. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою, членами
правління та ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з головою, членами правління та ревізором Товариства.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою,
членами правління та ревізором Товариства та розмір їх винагороди. Уповноважити особу, обрану загальними зборами, на
підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з головою, членами правління та ревізором Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" http://
www.vopas.com.ua
Від дати надсилання повідомлення до дати проведення загальних зборів, кожен акціонер (його представник) може
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів за адресою
Товариства: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська,148 у відділі перевезень і маркетингу, у робочі дні (понеділокп'ятниця) у робочий час з 9-00 до 12-00 та з 13-00 до 17-00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.
Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови правління Модринська Раїса Іванівна,
тел. (0332) 26-45-60.
Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до
проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Кожен акціонер має право
вносити 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 Товариства - не пізніше ніж за
7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі із зазначенням прізвища,
ім'я, по батькові акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту
рішення, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні
проекти рішень з цих питань.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою
радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів,
Товариство не пізніше,ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та
направляє/вручає порядок денний ,а також проекти рішень,що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа(постійно або на певний час). Довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою,посвідчується нотаріусом або іншими посадовими
особами,які вчиняють нотаріальні дії та депозитарною установою. Ця довіреність може містити завдання щодо голосування по
питанням включених до порядку денного зборів із зазначенням того,як і за яке рішення потрібно голосувати. Під час
голосування представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдань, то представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних
зборах Товариства. Повідомлення акціонером Товариство про призначення,заміну або відкликання свого представника може
здійснюватись за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
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 річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
- акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику акціонера – довіреність, або документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ,
що посвідчує особу (паспорт). Телефон для довідок: (0332)26-06-59, факс (0332)26-28-62.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ „ВОПАС”, тис.грн:
Звітний період
Попередній період
Найменування показника
2018 р .
2017 р .
Усього активів
20266
16725
Основні асоби (за залишковою вартістю)
13058
11180
Запаси
258
242
Сумарна дебіторська заборгованість
1144
579
Гроші та їх еквіваленти
5434
4423
Нерозподілений прибуток
11499
8641
Власний капітал
13776
10918
Зареєстрований статутний капітал
349
349
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
6490
5807
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
2858
2121
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1397760
1397760
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
2,0447
1,5174
Наглядова рада Товариства

