
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД» 
(код за ЄДРПОУ 24265186, місцезнаходження: 03113, м.Київ, просп. Перемоги, буд. 68/1, офіс 62) (далі – 
Товариство) повідомляє про внесення змін та доповнень до переліку питань, включених до проекту 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2019 року о 10 год.00 хв. за 
адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2-й поверх, кімната 5.  
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщено у загальнодоступній 
інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті 26.03.2019р. 

Вносяться пункти до переліку питань, включених до проекту порядку денного: 
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, 

встановлених цим Законом. 
11. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової 
ради. 

 
Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 
Товариства, - 23 квітня 2019 р. 
 
Вносяться пункти до проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів 
акціонерів: 
 
Питання 10 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 
ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом». 
Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради обраної Рішенням загальних зборів 
акціонерів в складі Співак М.Я., Марієвський В.Ф., Кобрин Т.М. з дати прийняття цього рішення 
Загальними зборами акціонерів Товариства. 
 
Питання 11 порядку денного: «Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових 
договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
наглядової ради». 
Проект рішення: обрати членів Наглядової ради в складі Співак М.Я., Марієвський В.Ф., Кобрин Т.М. з 
30.04.2019 р. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами 
Наглядової ради (додаються), та затвердити Умови встановлення розміру винагороди Голові та членам 
Наглядової ради (додаються). Уповноважити Голову Правління, підписати від імені Товариства цивільно-
правові договори з Головою та членами Наглядової ради, умови яких затверджено цим рішенням. 
 
Голова Правління О.А.Шевчук 



Private Joint Stock Company "Scientific-Production Company “DIAPROPH-MED” 
 
(USREOU code 24265186, location: Kyiv 03113, 68/1 Peremohy Ave., office  62) (hereinafter - Company) reports to convene 
annual general meeting of shareholders, to be held on April 29, 2019, at 10:00 am at Kyiv, str. Svetlitskogo, 35, 2nd floor, room 5. 
 

List of issues added to the agenda 
10. Adoption of the decision to terminate the powers of the members of the supervisory board, except in cases established by this 
Law. 
11. Election of members of the supervisory board, approval of the terms of civil contracts, labor contracts (contracts), which will be 
concluded with them, determination of the amount of their remuneration, election of the person authorized to sign contracts 
(contracts) with members of the supervisory board. 
The date on which the list of shareholders entitled to participate in the annual general meeting of shareholders of the Company is 
drawn up is April 23, 2019. 
 
Person, confirming the accuracy of information contained in the message and acknowledging its liability under the law: acting 
Chairman of the Board О.А.Shevchuk. 



Частное акционерное общество  
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДИАПРОФ-МЕД» 

(код ЕГРПОУ 24265186, местонахождение: 03113, г. Киев, просп. Победы,. 68/1, офис 62) (далее - Общество) сообщает о 
внесении изменений и дополнений в перечень вопросов, включенных в проект повестки дня годового общего собрания 

акционеров, которое состоится 29 апреля 2019 в 10 час.00 мин. по адресу: г.. Киев, ул. Светлицкого, 35, 2-й этаж, комната 
5. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено в общедоступной информационной базе данных 
ГКЦБФР и на собственном веб-сайте 26.03.2019р. 

Вносятся пункты в перечень вопросов, включенных в проект повестки дня: 
10. Принятие решения о прекращении полномочий членов наблюдательного совета, за исключением случаев, 
установленных настоящим Законом. 
11. Избрание членов наблюдательного совета, утверждение условий гражданско-правовых договоров, трудовых 
договоров (контрактов), заключаемых с ними, установление размера их вознаграждения, избрание лица, которое 
уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами наблюдательного совета. 
 

Дата, на которую составляется перечень акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 
Общества, - 23 апреля 2019 г.  
Лицо, подтверждающее достоверность информации, содержащейся в сообщении, и признающее свою ответственность 
согласно закону: Председатель Правления А.А.Шевчук. 
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