
 

Шановні  акціонери! 

 ПрАТ  “Кременчуцький  завод  дорожніх  машин”  повідомляє,  що  

чергові  загальні  збори  акціонерів  відбулися 20  березня  2020  року. 

 Звіти голови наглядової ради, голови ревізійної комісії та висновок 

ревізійної комісії були затверджені.  

Був  обраний  новий  склад  наглядової  ради  та  ревізійної  комісії,  а  

саме: 

          

         Наглядова  рада  Товариства:    

    1. Данилейко  Микола  Іванович 

    2. Перепельченко Віктор Іванович  

    3. Ляшенко Ніна Гур’ївна 

    4. Волков Володимир Володимирович 

    5. Оксак Олег Іванович 

 

 Прийнято рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства 

шляхом викладення в новій редакції. Затверджено нову редакцію Статуту та 

надані повноваження на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його 

державної реєстрації. Затверджені нові редакції Положення про Загальні збори 

акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства та про Ревізійну комісію 

Товариства. 

 Було схвалене рішення Наглядової ради відносно визначення                          

ТОВ “Аудиторська фірма “Капиталъ” аудиторською компанією для проведення 

обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 р. 

 Визначили ТОВ “Аудиторську фірму “Капиталъ” аудиторською компанією 

для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 р. 

за результатами конкурсу проведеного в Товаристві та рекомендовану 

Наглядовою радою. 

На загальних зборах був затверджений річний звіт, розподіл прибутку 

товариства  і прийнято рішення  про  нарахування  дивідендів  за  результатами 

фінансово-господарської діяльності у 2019  році  у  розмірі  55,00 (п’ятдесят 

п’ять) грн.  на  одну  акцію. Дата складання переліку осіб, які мають право на 

отримання дивідендів 10 квітня 2020 року. Дивіденди будуть виплачуватись  з  

28 квітня 2020 року депозитарною установою, в якій у Вас відкритий рахунок у 

цінних паперах.  При  собі  необхідно мати  паспорт  та  облікову картку 

платника податку (ідентифікаційний  код). 

За Вашим бажанням сума дивідендів може бути перерахована на 

банківський  рахунок  або  надіслана поштовим  переказом  за  рахунок  

одержувача. Для  цього  необхідно звернутися до депозитарної установи, де у 

Вас відкритий рахунок в цінних паперах, для надання відповідного 

розпорядження. 

Довідки за телефонами (0536)76-50-39, (0536)74-10-12. 

Ревізійна комісія Товариства: 

1. Кузнєцова  Олена  Миколаївна 

2. Коржикова Алла Валеріївна 

3. Матевосян  Вікторія  Миколаївна      

4. Питоня Олена Анатоліївна 

5. Рябищук  Олена  Іванівна 
 


