
Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «ДІАПРОФ-МЕД» 
(код за ЄДРПОУ 2426518604123 місцезнаходження м. Київ, вул. Світлицького, 35,  кімната 5) (далі – Товариство)  

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 10 квітня 2012 року о 10:00 за адресою: 04123 м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2-й поверх, кімната 5. 

Порядок денний 
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.  
2. Обрання головуючого на зборах, секретаря зборів, членів лічильної комісії. 
3. Звіт правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік. 
4. Звіт наглядової ради Товариства про діяльність наглядової ради Товариства за 2011 рік. 
5. Звіт ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії Товариства. 
7. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2011 рік.  
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 
9. Затвердження внутрішніх положень Товариства 
Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, - 04 квітня 2012 р. 
Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 10 квітня 2012 р. з 9:30 до 9:45 за місцем проведення зборів: 
04123 м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2-й поверх, кімната 5. Для участі у зборах необхідно мати: - документ, що посвідчує особу учасника 
зборів; - представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, затверджену у відповідності до діючого 
законодавства.  
Акціонери та їхні представники можуть ознайомитися з документами, що стосуються підготовки до річних загальних зборів Товариства за 
адресою: 04123 м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2-й поверх, кімната 4, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 16.00, а в день 
проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова 
Правління Софронов Андрій Іванович. Пропозиції щодо порядку денного річних загальних зборів Товариства подаються в письмовій формі 
згідно з вимогами чинного законодавства України. 
Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні Голова Правління Софронов А.І.  

Частное акционерное общество «Научно-производственная компания «ДИАПРОФ-МЕД»  
(код ЕГРПОУ 2426518604123 местонахождение г.Киев, ул. Светлицкого, 35, комната 5) (далее - Общество) 

сообщает о созыве годового общего собрания акционеров, 
которое состоится 10 апреля 2012 года в 10:00 по адресу: 04123 г. Киев, ул. Светлицкого, 35, 2-й этаж, комната 5. 

Повестка дня 
1. Принятие решения по вопросам порядка проведения годового общего собрания акционеров. 
2. Избрание председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии. 
3. Отчет правления Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год. 
4. Отчет наблюдательного совета Общества о деятельности наблюдательного совета Общества за 2011 год. 
5. Отчет ревизионной комиссии Общества о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год. 
6. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета правления, отчета ревизионной комиссии 
Общества. 
7. Утверждение годового отчета Общества, годовых результатов деятельности, годового баланса Общества за 2011 год. 
8. Распределение прибыли и убытков Общества с учетом требований, предусмотренных законом. 
9. Утверждение внутренних положений Общества 
Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 4 апреля 
2012 г. Регистрация участников годового общего собрания акционеров Общества состоится 10 апреля 2012 г. с 9:30 до 9:45 по месту 
проведения собрания: 04123 г. Киев, ул. Светлицкого, 35, 2-й этаж, комната 5. Для участия в собрании необходимо иметь: - документ, 
удостоверяющий личность участника собрания, - представителям акционеров - дополнительно доверенность на право участия и голосования 
на собрании, утвержденную в соответствии с действующим законодательством. 
Акционеры и их представители могут ознакомиться с документами, касающимися подготовки к годовому общему собранию Общества, по 
адресу: 04123 г. Киев, ул. Светлицкого, 35, 2-й этаж, комната 4, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, а в день 
проведения общего собрания - на месте его проведения. Ответственным лицом за порядок ознакомления акционеров с документами является 
Председатель Правления Софронов Андрей Иванович. Предложения по повестке дня годового общего собрания Общества подаются в 
письменной форме согласно действующему законодательству Украины. 
Лицо, подтверждающее достоверность информации, содержащейся в сообщении, - Председатель Правления Софронов А.И. 

Private Joint Stock Company "Scientific-Production Company "DIAPROPH-MED»  
(USREOU code 2426518604123 location Kyiv, str. Svetlitskogo, 35, room 5) (hereinafter - Company)  

reports to convene annual general meeting of shareholders, 
to be held on April 10, 2012, at 10:00 am at Kyiv 04123, str. Svetlitskogo, 35, 2nd floor, room 5. 

Agenda 
1. Decision on agenda of annual general meeting of shareholders. 
2. Election of presiding at the meeting, secretary of the meeting, members of the scrutiny commission. 
3. Report of the Board of Directors on financial and economic activities of the Company for 2011. 
4. Report of the Supervisory Board of the Company on the activities of the Supervisory Board of the Company for 2011. 
5. Report of the Audit Commission on auditing financial and economic activities of the Company for 2011. 
6. Decision subsequent to the results of report consideration of the Supervisory Board, report of the Board, report of the Audit Commission. 
7. Approval of Company's annual report, annual performance results, annual balance of the Company for 2011. 
8. Distribution of profits and losses of the company with account of requirements prescribed by law. 
9. Adoption of the internal regulations of the Company 
Date, to which the list of shareholders entitled to participate in the annual general meeting of shareholders of the Company, is made up for, is April 4, 2012. 
Registration of participants of annual general meeting of shareholders of the Company will be held on April 10, 2012, from 9:30 to 9:45 in the place of 
meeting: Kyiv 04123, str. Svetlitskogo, 35, 2nd floor, room 5. In order to partake of the meeting it is necessary to have: - a document of meeting participant 
identification; - for representatives of the shareholders – additionally, a POA for the right to participate and vote at the meeting approved in accordance with 
applicable law. 
Shareholders and their representatives may examine documents relating to preparation for the annual general meeting of the Company at Kyiv 04123, str. 
Svetlitskogo, 35, 2nd floor, room 4, on workdays from Monday to Friday from 10.00 to 16.00, and on the day of general meeting - in the place of meeting . A 
person in charge of the order of the shareholders familiarization with documents is the Chairman of the Board Sofronov Andrey Ivanovych. Proposals on the 
agenda of annual general meeting of the Company are to be submitted in writing in accordance with the current legislation of Ukraine. 
Person, confirming the accuracy of information contained in the message, is the Chairman of Board Sofronov A.I. 


