
 

                      
EUROPEAN-UKRAINIAN ENERGY AGENCY  DRAFT AGENDA 
Європейсько-українське енергетичне агентство   Проект порядку денного   

 

GENERAL MEETING 2014 

Загальні Збори 2014  

   

Date / Дата: January 28, 2014 / 28 січня, 2014 

 

Time / Час: 16.00 – 18.30 General Meeting / Загальні Збори 
  18.30 – onwards Informal networking / Не формальне спілкування 
   

 

Place / Місце: Golden Gate Pub (Zolotovorotskaya 15)  
  Ірландський Golden Gate Pub, вул. Золотоворотська, 15 
       

Language / Мова: English / Англійська (за необхідності буде надана підтримка з послідовним 
перекладом) 

  

 

1. Opening of the Meeting and election of 

Chairman to preside at the Meeting  
 
1.1        Chairman 
 

Decision regarding the Chairman of the meeting 
 
1.2        Secretary 
 

Decision regarding the Secretary of the meeting.  
  

 

1. Відкриття зустрічі та вибори Голови 

Загальних Зборів 
 
1.1         Голова 
 

Рішення стосовно вибору Голови зустрічі. 
 
1.2         Секретар 
 

Рішення стосовно вибору Секретаря зустрічі.  

 

2. Preparation and approval of voting list 
 
 

Decision regarding approval of the voting list 
 

 

2.      Підготовка та затвердження списку для 

голосування 
 

Рішення стосовно списку представників з правом 
голосу 
 

 

3. Confirmation of the agenda 
 

Decision regarding the confirmation of the Agenda 
 

 

3.  Затвердження  порядку денного  
 

Рішення щодо затвердження порядку денного. 
 

 

4. Election of one or two persons to approve the 

minutes 
 

Decision regarding one or two persons to approve 
the minutes 
 

 

4. Обрання однієї або двох осіб для 

затвердження Протоколу 
 

Рішення щодо обрання однієї або двох осіб для 
затвердження Протоколу 
 
 

 

5. Determination whether the Meeting has been 

properly convened or not  

 

Decision regarding proper convening of the 
General Meeting 

 

 

5. Визначення чинності скликання Загальних 

Зборів  
 

Рішення щодо чинності скликання Загальних 
Зборів 
 

  



 

6. Presentation of the Financial Report and 

EUEA activity report January - December 2013  

 
Report of the activities is included in 
accompanying documents. David Ceschia will 
briefly summarize. 

 
Members are encouraged to comment. 
 
Mr. Francisco Queiros, Martifer Solar, and Mr. 
Naum Rikshpun, Traficon, were elected in 2013 
General Meeting as Auditors and will briefly 
present their findings on Financial Report.  
 

Decision (voting) regarding adoption of the 
Financial Report.  

 

6. Презентація фінансового та річного звіту 

діяльності  ЄУЕА за січень – грудень 2013 

 
Звіт заходів включений до пакету документів. 
Девід Ческ’я проведе коротке узагальнення. 
 

 
Коментарі членів вітатимуться. 
 
Пан Франциско Куейрос, Martifer Solar, та пан 
Наум Рікшпун, Traficon, були обрані Загальними 
Зборами 2013 Аудиторами та представлять своє 
бачення щодо фінансового звіту.  
 

Рішення (шляхом голосування)  стосовно 
затвердження фінансового звіту. 
 

 

7. The Chairman’s speech and questions from 

Members to the Board 

 

 

 

7. Доповідь Голови та запитання від Членів 

Асоціації до Ради 

 

8. The future development of EUEA  
 
8.1 Working Groups and Position Papers: 
 
Members are encouraged to share their impressions 
of the WG activities in 2013 and to strengthen less 
active WGs with more presence from companies.  
 
 
 
 
8.2.    

 
5

th
 European-Ukrainian Energy Day, May, 

2014 
David Ceschia will briefly present the new 
organizational partner and draft structure of the 
event. Members are encouraged to provide 
comments. 
  
8.3. Other 
 
 
 
 
 
 

 

8. Майбутній розвиток ЄУЕА  
 
8.1 Робочі групи (РГ) та Принципові Положення: 
 
Члени ЄУЕА запрошуються поділитися своїми 
враженнями та міркуваннями щодо діяльності 
Робочих груп в 2013 році та, з метою покращення 
роботи найменш активних РГ, залучити більше 
представників компаній. 

 
 
8.2.   5

й 
Європейсько-Український Енергетичний 

День, травень, 2014  
Девід Ческ’я коротко представить нового 
організаційного партнера та структуру заходу. 
Члени Асоціації запрошуються надати коментарі. 
 
8.3. Інше 

 

9. Programme activities 2014 

 
Please, refer to the EUEA Calendar of Activities 
2014 within the attached documents. Members are 
encouraged to comment and suggest additional 
activities. 

 

 

 

 

9. План заходів на 2014 рік 
 
План заходів на 2014 для обговорення додається. 
Члени ЄУЕА запрошуються надати відповідні 
коментарі та запропонувати додаткові заходи та 
ініціативи. 
 
 
 
 

  



 

10.  Membership fees, Presentation and 

confirmation of Budget 2014 
 
The draft Budget for 2014 is enclosed. 
 
Peter J. O’Brian will present the proposal for 2014 
budget, new membership fee structure and payment 
policy. 
 
The EUEA Board has agreed to propose a new fee 
and payments collection policy for its members. To 
ensure financial sustainability and security of 
EUEA, Members are expected to pay their dues in 
time. Policy will be introduced that company’s 
membership will be suspended in case payment 
overdue for more than 90 calendar days following 
the grace period. In detail: 
- first 2 months (grace period),  
- 3rd month a fine of 2% of the amount of the 

membership fee will be applied;  
- 4th month – an additional 4% will be imposed 

(overall 6%),  
- 5th month an additional 4% fine applies 

(bringing the total fine to 10% of the 
membership fee),  

- relevant Membership will be suspended on the 
91st day of overdue payment,  

- Membership will be reinstated once their dues 
(and relevant Reinstatement Fee) will be settled.  

 
When issuing invoice for Reinstatement Fees (for 
payments settled in UAH), inflation shall be 
considered; hence the % will be calculated on the 
updated UAH amount based on the exchange rate 
(EUR/UAH) on the 1st day of the month in which 
payment is due.  
 
The proposed membership fee structure for 2014 is 
as follows: 

- Small Companies (≤30 employees worldwide): 

EUR 1,500 
- Medium Companies (31-200 employees 
worldwide) EUR 2,500 
- Large Companies (≥201 employees worldwide) 
EUR 2,500 

 

 

Decision (voting) regarding confirmation of the 
new Membership Payment policy.  

 

Decision (voting) regarding confirmation of the 
Membership Fees changes.  

 

Decision (voting) regarding confirmation of the 
budget.  

 

10._Членські внески, Презентація та 

затвердження Бюджету 2014 
 
Проект бюджету 2014 додається. 
 
Пітер Дж. О’Брайан представить пропозиції щодо 
бюджету на 2014, нову структуру сплати 
членських внесків та процедуру проплат. 
 
Рада ЄУЕА погодили  нову політику збору 
членських внесків. Для забезпечення фінансової 
стабільності та безпеки ЄУЕА, члени 
зобов’язуються сплатити свої внески вчасно. При 
новому положенні компанія буде позбавлена 
членства Асоціації у разі несплати членського 
внеску протягом 90-та календарних днів із 
передбаченого моменту закінчення пільгового 
періоду: 

- перші 2 місяця  - пільговий період, 
- 3-й місяць  - пеня у розмірі 2% від суми 

членського внеску, 
- 4-й місяць – будуть стягуватися додаткові 

4% (разом 6%), 
- 5-й місяць - будуть стягуватися додаткові 

4% (разом 10%), 
- членство буде припинено на 91-й день 

простроченого платежу, 
- членство може бути відновленим за умови 

сплати членського внеску та 
заборгованостей. 

При виставленні платіжного доручення по 
відновленню членства (для платежів у гривнях) 
буде врахований рівень інфляції, таким чином 
відсоток пені буде розрахований на основі 
поточного курсу гривні щодо євро на перше 
число місяця, в якому повинна була 
здійснюватися оплата внеску. 
Пропонується використовувати наступну 
структуру членських внесків: 

- Малі компанії (≤ 30 працівників по 

світу): 1 500 євро 

- Середні компанії (31-200 працівників 

по світу): 2 500 євро 

- Великі компанії (≥ 201 працівників по 

світу): 2 500 євро 

 
 

Рішення (шляхом голосування)  стосовно 
затвердження нової процедури сплати членських 
внесків. 
 

Рішення (шляхом голосування)  стосовно 
затвердження сум членських внесків. 
 

Рішення (шляхом голосування)  стосовно 
затвердження бюджету. 
 
 

 



 

 

11. Discharge from liability of the Board 

members and the Chairman  
 

Decision (voting) to discharge the Board and 
Chairman from Liability 
 

 

11. Рішення щодо скасування обов’язків 

чинних членів Ради та Голови Ради 

 

Рішення (шляхом голосування) щодо 
скасування  обов’язків членів Ради та Голови. 

 

12. Election of Auditor 

 

Decision regarding the Auditor who can confirm 
the budget report before General Meeting in 2015. 

 

12. Обрання Аудитора 

 

Рішення стосовно призначення аудитора, для 
затвердження звіту щодо бюджету до Загальних 
Зборів у 2015. 
 

 

13. Presentation of the list of candidates for the 

Board and list of nominated candidates to the 

Board 
 
The list of candidates to the Board is enclosed; the 
forms of the candidates have been distributed prior 
to the meeting. 

 

 

13._Презентація списку кандидатів на обрання 

в Раду та списку номінованих кандидатів в 

Раду. 

 
Перелік кандидатів до Ради додається; 
Бланки заявок на посаду кандидатів було 
надіслано до зустрічі. 

 

14. Election of Board members as well as of 

Chairman of the Board and Vice Chairman of 

the Board 

 

Decision (voting) regarding election of Board 
Members. 
 

Decision (voting) regarding election of the 
Chairman. 
 

Decision (voting) regarding election of the Vice 
Chairman 

 

 

14. Обрання членів Ради, Голови та 

Заступника Голови 
 
 

Рішення (шляхом голосування)  щодо обрання  
Членів Ради. 
 

Рішення (шляхом голосування)  щодо обрання 
Голови Ради. 
 

Рішення (шляхом голосування)  щодо обрання   
Заступника Голови Ради. 

 

15. Closing of the Meeting  

 

15.   Завершення зустрічі 
 

 


