Повідомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Комерція»
Публічне акціонерне товариство "Комерція", що знаходиться за адресою, Україна, м. Львів, вул.
Зелена, 147, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 01
квітня 2015 року о 14 год.30 хв., за адресою:м. Львів, вул. Зелена, 147 в приміщенні ПАТ
"Комерція", приймальна ПАТ "Комерція" (2-й пов.). Перелік акціонерів, що мають право брати
участь в загальних зборах буде складено станом на 24 годину 26.03.2015р.
Порядок денний:
1.Обрання голови та секретаря зборів. Затвердження кількісного складу лічильної комісії,
обрання голови та членів лічильної комісії.
2.Про звіт органів управління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за
2014р.: про затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту ревізійної комісії, звіту Директора. Затвердження
висновків ревізійної комісії.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014р.
4. Попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом таких правочинів перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними
останньої річної звітності за 2014 р. та попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість
майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50% вартості активів за даними
останньої річної звітності за 2014р. та можуть вчинятись протягом одного року з дати проведення
чергових зборів акціонерів, а саме: укладення договорів (контрактів та інших правочинів щодо
отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання товарів та нерухомості в
заставу і таке інше, та надання Наглядовій раді повноважень щодо схвалення конкретних правочинів
в рамках цього попереднього схвалення.
Реєстрація учасників зборів буде здійснюватися 01.04.2015 р. за місцем їх проведення з 14 год.
00 хв. до 14 год. 30 хв. Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати документ, що посвідчує
особу, а представникам акціонерів, додатково, довіреність на право участі та голосування на зборах,
оформлену відповідно до чинного законодавства України. До дня проведення зборів акціонери
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з порядку денного
загальних зборів у робочі дні з 9-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00) за адресою: м. Львів, вул.
Зелена, 147 (приміщення ПАТ "Комерція"). Посадовою особою, відповідальною за порядок
ознайомлення акціонерів з документами є Колодій Ю.Б., тел:(0322)2419945, 2404369.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн):
Найменування показника
Звітний
Попередній
2014
2013
Усього активів
3209
3340
Основні засоби
2201
2201
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
10
9
Сумарна дебіторська заборгованість
805
1100
Грошові кошти та їх еквіваленти
262
12
Нерозподілений прибуток
2122
2186
Власний капітал
3159
3223
Статутний капітал
25,4
25,4
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
50
117
Чистий прибуток
(64)
87
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2542050
2542050
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
17
18
Директор Колодій Юрій Богданович

