
До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ».  

Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ: 32768518.  
Місцезнаходження: Україна, 03039,  м. Київ, вул. М. Грінченка 18  

Повідомляємо акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» (надалі 
за текстом – Товариство) про скликання (відповідно до абзацу 1 частини 5 статті 47 Закону України «Про 
акціонерні товариства») позачергових Загальних зборів акціонерів (зборів), які відбудуться 4 серпня 2016 року о 
11.00 за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, офіс Товариства каб. 305-306 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 29.07.2016 р. 

Порядок денний: 
1.Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів. 
Проект рішення: 
«Обрати лічильну комісію Загальних зборів в такому персональному складі: 
 Голова лічильної комісії – Підгірного Ігоря Анатолійовича; 
 Член лічильної комісії – Куненко-Кунь Тетяну Степанівну; 
 Член лічильної комісії – Снігірьову Олену Станіславівну. 
Обрати: 
 Головою Загальних зборів – Лісайчук Михайла Юрійовича; 
 Секретарем Загальних зборів – Рябокляч Дмитра Петровича. 
Затвердити регламент роботи Загальних зборів та наступний порядок: 
- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв. 
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій 
формі із зазначенням П.І.Б. запитувача. 
- Загальні збори провести протягом 2 годин. 
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв. 
- Можливе оголошення перерви в роботі Загальних зборів до наступного дня. 
Всі запитання та пропозиції акціонерів подаються до Секретаря Загальних зборів виключно в письмовій формі. 
Анонімні запитання та пропозиції не розглядаються, тобто в кінці записки із запитанням чи пропозицією 
повинно бути чітко вказано П.І.Б. акціонера або уповноваженого представника акціонера, якого зареєстровано 
для участі у Загальних зборах. Доповіді на Загальних зборах здійснюються тільки з дозволу Голови Загальних 
зборів. Голова Загальних зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим в процесі 
обговорення питань порядку денного Загальних зборів уточнюючі запитання. Голова Загальних зборів має право 
перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту 
Загальних зборів. 
З метою оперативного проведення Загальних зборів по всіх питаннях порядку денного проводити відкрите 
голосування, шляхом передачі бюлетенів для голосування лічильній комісії, отриманих учасниками Загальних 
зборів під час реєстрації. 
Підрахунок голосів у відповідності до чинного законодавства буде здійснювати за принципом: одна акція 
дорівнює одному голосу.  
Кожний акціонер або його представник отримав при реєстрації бюлетені для голосування із зазначенням 
належної акціонеру кількості голосів у кількості, що відповідає кількості питань порядку денного з зазначенням 
порядкового номеру кожного питання. Акціонер або його представник підписує кожен бюлетень, в разі 
відсутності підпису бюлетень вважається недійсним. При розгляді питання порядку денного, що за номером 
відповідає номеру бюлетеня, акціонер у відповідності до свого рішення відмічає обраний варіант рішення. Тобто, 
якщо акціонер голосує по питанню порядку денного позитивно, він відмічає варіант «За». 
Після підрахунку голосів, лічильна комісія Загальних зборів, результати голосування оформляє протоколом. 
Голосування, яке почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається. 
Протоколи лічильної комісії голова або член лічильної комісії Загальних зборів здає Секретарю Загальних зборів. 
Голоси учасників, що залишили Загальні збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні. 
Загальні збори  планується провести протягом приблизно 2 (двох) годин без перерви. У разі необхідності Голова 
Загальних зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних зборів.» 
  
2.Про надання згоди на вчинення правочину внесення до статутного капіталу новостворюваного товариства з 
обмеженою відповідальністю нерухомості Товариства на загальну суму, що не перевищує 25 000 000,00 грн. 
(Двадцять п’ять мільйонів гривень). Надання повноважень Голові Правління Товариства на вчинення правочину на 
внесення до статутного капіталу новостворюваного товариства з обмеженою відповідальністю нерухомості 
Товариства на загальну суму, що не перевищує 25 000 000,00 грн. (Двадцять п’ять мільйонів гривень), укладання та 
підписання документів, пов’язаних із вчиненням правочину щодо внесення нерухомості Товариства до статутного 
капіталу новостворюваного товариства з обмеженою відповідальністю. 
Проект рішення: 
«Надати згоду Товариству на вчинення правочину внесення до статутного капіталу новостворюваного 
товариства з обмеженою відповідальністю нерухомості Товариства на загальну суму, що не перевищує 
25 000 000,00 грн. (Двадцять п’ять мільйонів гривень). Надати  повноваження Голові Правління Товариства на 
вчинення правочину на внесення до статутного капіталу новостворюваного товариства з обмеженою 
відповідальністю нерухомості Товариства на загальну суму, що не перевищує 25 000 000,00 грн. (Двадцять п’ять 
мільйонів гривень), укладання та підписання документів, пов’язаних із вчиненням правочину щодо внесення 



нерухомості Товариства до статутного капіталу новостворюваного товариства з обмеженою 
відповідальністю.» 
 
3.Про надання згоди на вчинення правочину відчуження корпоративних прав на загальну суму, що не перевищує 
45 000 000,00 грн. (Сорок п’ять мільйонів гривень). Надання повноважень Голові Правління Товариства на вчинення 
правочину щодо відчуження корпоративних прав на загальну суму, що не перевищує 45 000 000,00 грн. (Сорок п’ять 
мільйонів гривень), укладання та підписання документів, пов’язаних із вчиненням правочину щодо відчуження 
корпоративних прав. 
Проект рішення: 
«Надати згоду Товариству на вчинення правочину відчуження корпоративних прав на загальну суму, що не 
перевищує 45 000 000,00 грн. (Сорок п’ять мільйонів гривень). Надати повноваження Голові Правління 
Товариства на вчинення правочину щодо відчуження корпоративних прав на загальну суму, що не перевищує 
45 000 000,00 грн. (Сорок п’ять мільйонів гривень), укладання та підписання документів, пов’язаних із вчиненням 
правочину щодо відчуження корпоративних прав.» 
 
4.Про надання згоди на вчинення правочину щодо отримання позики на загальну суму, що не перевищує 45 000 000,00 
грн. (Сорок п’ять мільйонів гривень). Надання повноважень Голові Правління Товариства на вчинення правочину 
щодо отримання позики на загальну суму, що не перевищує 45 000 000,00 грн. (Сорок п’ять мільйонів гривень), 
укладання та підписання документів, пов’язаних із вчиненням правочину щодо отримання позики. 
Проект рішення: 
«Надати згоду Товариству на вчинення правочину щодо отримання позики на загальну суму, що не перевищує 45 
000 000,00 грн. (Сорок п’ять мільйонів гривень). Надати повноваження Голові Правління Товариства на 
вчинення правочину щодо отримання позики на загальну суму, що не перевищує 45 000 000,00 грн. (Сорок п’ять 
мільйонів гривень), укладання та підписання документів, пов’язаних із вчиненням правочину щодо отримання 
позики.» 
 
5.Про надання згоди на вчинення правочину щодо надання майна Товариства в іпотеку на загальну суму, що не 
перевищує 45 000 000,00 грн. (Сорок п’ять мільйонів гривень). Надання повноважень Голові Правління Товариства на 
вчинення правочину щодо передачі майна Товариства в іпотеку на загальну суму, що не перевищує 45 000 000,00 грн. 
(Сорок п’ять мільйонів гривень), укладання та підписання документів, пов’язаних із передачею майна Товариства в 
іпотеку. 
Проект рішення: 
«Надати згоду Товариству на вчинення правочину щодо надання майна Товариства в іпотеку на загальну суму, 
що не перевищує 45 000 000,00 грн. (Сорок п’ять мільйонів гривень). Надати повноваження Голові Правління 
Товариства на вчинення правочину щодо передачі майна Товариства в іпотеку на загальну суму, що не перевищує 
45 000 000,00 грн. (Сорок п’ять мільйонів гривень), укладання та підписання документів, пов’язаних із передачею 
майна Товариства в іпотеку.» 
 
6.Про вчинення Товариством значних правочинів на 2016-2017 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із 
зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості). 
Проект рішення: 
«Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2016-2017 роки щодо цінних паперів, 
корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, 
видачі інших боргових зобов’язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання договорів іпотеки, 
застави тощо, за виключенням правочинів, рішення щодо яких прийняті цими Зборами. Затвердити граничну 
суму правочинів на рівні 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок), які можуть вчинятись 
Товариством з дати прийняття цього рішення протягом одного року, що становить більше 50 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.». 
 
7.Надання повноважень Наглядовій Раді Товариства на погодження правочинів, зазначених в п. 2.,3.,4.,5., та 6. цього 
порядку денного. 
Проект рішення: 
«Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на погодження правочинів, зазначених в п. 2.,3., 4., 5., та 6. 
цього порядку денного.» 
 
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «4» серпня 2016 року з 10.00 до 10.50 години дня за 
адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, 3-й поверх, офіс Товариства, каб. 305-306 
 
Для участі у зборах необхідно представити: 
Акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); Представникам акціонера (акціонерів) – довіреність на право 
участі у зборах (оформлену належним чином), а також документ, що посвідчує особу (паспорт). 
Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення зборів можна за адресою та 
телефоном: 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, 3-й поверх, офіс Товариства, каб. 305-306, тел./ф. (044) 529-60-84.  
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного зборів розміщена на веб-сайті 
Товариства за адресою www.motor-city.com.ua 



Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Підгірний Ігор Анатолійович. 
Наглядова Рада Товариства. 


