Інформація для акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» (далі – Товариство)
щодо проведення річних ЗЗА в період карантину, повязаного з COVID-19
Шановні акціонери Товариства!
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2020 року №
211 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 2 квітня 2020 року № 255) «Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» заборонено до 24 квітня 2020 року, зокрема:
- перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту,
зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно;
- перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують
громадянство чи її спеціальний статус;
- самовільно залишати місця обсервації (ізоляції) (згідно з пунктом 4 Постанови
встановлено, що особами, які потребують самоізоляції, є, серед іншого, особи, які
досягли 60-річного віку)
Також доводимо до Вашого відома, що у зв’язку з наявністю ризику розповсюдження
вищевказаної хвороби серед працівників та відвідувачів ПАТ «Енергомашспецсталь» у
Товаристві було видано Розпорядження на проведення обов’язкового температурного
скринінга. При вході в прохідні Товариства відвідувач повинен надати згоду на
проведення температурного скринінга. У разі відмови проведення температурного
скринінга або у разі виявлення підвищеної температури (більш ніж 37,5) такий відвідувач
на територію Товариства не допускається.
Шановні акціонери, в доповнення до «Повідомлення акціонерам ПАТ «ЕМСС» про
річні ЗЗА, призначені на 23.04.2020», яке розміщено на сайті Товариства emss.ua
23.03.2020р., звертаємо вашу увагу, що для участі у Зборах:
- акціонери Товариства мають право та можливість ознайомитись на сайті
Товариства emss.ua з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного Зборів, а також з рішеннями, прийнятими з питань порядку денного Зборів.
- акціонери, які є власниками голосуючих акцій, та які не мають можливості бути
присутнім на Зборах, мають право призначити свого представника, постійно або на
певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку,
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Шановні акціонери! Просимо з розумінням поставитись на необхідність
дотримання Товариством усіх обмежувальних заходів на час карантину, насамперед –
необхідність облаштування місця проведення Зборів згідно рекомендацій МОЗ щодо
необхідної безпечної відстані між людьми не меншою 1,5 метра.
Шановні Акціонери, які є власниками не голосуючих акцій! З метою зниження
ризику інфікування просимо Вас обдумано поставитись до необхідності прибуття на
Збори Товариства, враховуючи неможливість вашого голосування на цих Зборах.

З повагою, Генеральний директор Товариства Гніздицький В.М.

