Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»,
які оголошені на 06 квітня 2018 року
Згідно пропозиції акціонера ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», що володіє більше 5 відсотків
акцій Товариства, відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», до проектів
рішень з п’ятнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕК
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», які оголошені на 06 квітня 2018 року «Про схвалення/надання згоди
на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк», було
включено наступний проект рішення, а саме:
Проект рішення:
1. Надати згоду на укладання Товариством Додаткової угоди до Договору поруки № 10-П/13 від
28 лютого 2013 року (надалі – Договір поруки), укладеного в забезпечення виконання у повному
обсязі зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ
ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі – Боржник) перед Публічним акціонерним товариством
“Альфа-Банк” (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04
липня 2012 року (надалі - Кредитний договір), у зв’язку із збільшенням строку дії кредитної лінії,
відкритої Боржнику відповідно до Кредитного договору, не більше ніж до «01» лютого 2021 року
(включно).
2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок
яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не
виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується розмір частини
(траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або
розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород,
та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник,, згідно з
Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання якого Товариство поручиться
згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення
поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і
встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде
відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх
змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною,
безвідкличною і не обмеженою строком дії.
3. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору поруки, викладених у рішенні
Загальних зборів акціонерів від 18.04.2012 р. (витяг з протоколу № 16 від 18.04.2012 р.),
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 12.08.2015 р. (протокол № 21 від
12.08.2015р.), Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.03.2016 р. (витяг з протоколу №22
від 24.03.2016 р.), та на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки,
виконання Боржником своїх обов’язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору з
урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитного договору, в
тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни
оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини),
та/або
строки/терміни/графіки
сплати
комісійних
винагород
та/або
встановлюються/змінюються зобов’язання невиконання яких дає Банку право стягнути з
Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитним
договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.
4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту
умов Додаткової угоди до Договору поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати
Додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки №
10-П/13 від 28 лютого 2013 року та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до
нього, що будуть укладатися в майбутньому.

16.03.2018 р.

