Повідомлення
про проведення загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Чернігівська швейна фабрика «Елегант», (код за
ЄДРПОУ 05502634, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 41, м. Чернігів, 14017) повідомляє
про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2016 року о
14:00 за місцезнаходженням Товариства - : пр-т Перемоги, буд. 41, м. Чернігів, 14017 в
приміщенні їдальні на 5-му поверсі. Реєстрація учасників зборів з 13:00 до 13:45 у день та за
місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який
посвідчує особу, представникам акціонерів– документ, який посвідчує особу та довіреність,
оформлену згідно з чинним законодавством. Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних
зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2015 рік. Затвердження
висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності
товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради
Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Розподіл чистого прибутку 2015 року.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.
Бажаючим ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, звертатися за адресою: пр-т Перемоги, буд. 41, м. Чернігів, 14017 (кабінет бухгалтерії
на 5-му поверсі) у робочі дні з 09:00 до 17:00. В день проведення зборів акціонери та їх
представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок
ознайомлення акціонерів з документами: Матвієнко Тетяна Володимирівна, тел. (0462) 65-3930, 65-39-39.
Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах
– 15 квітня 2016 року. Телефон для довідок: (0462) 65-39-30, 65-39-39.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Період
Найменування показника
звітний
попередній
2015р.
2014р.
Усього активів
21901
9115
Основні засоби
4105
2809
Довгострокові фінансові інвестиції
5
21
Запаси
1988
3177
Сумарна дебіторська заборгованість
3966
1630
Грошові кошти та їх еквіваленти
11393
1376
Нерозподілений прибуток
15052
5911
Власний капітал
15961
6839
Статутний капітал
414
414
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
5940
2276
Чистий прибуток (збиток)
9122
2465
Середньорічна кількість акцій (шт.)
138096
138096
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
510
510
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