
Шановний акціонер Публічного акціонерного товариства «Концерн «Фреш Ап» 
(код  ЄДРПОУ 00204429  (далі також «Товариство») адреса місцезнаходження: м. 

Київ, вул. Куренівська, 18. ) ! 
 

Повідомляємо Вас, що 23 квітня 2015 року  у приміщені кафе «Панда», що знаходиться 
за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 18 о 10:00 відбудуться чергові Загальні збори 
акціонерів ПАТ «Концерн Фреш Ап». 
Порядок денний: 
1. Про обрання Лічильної комісії та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 
2. Про затвердження річного звіту результатів діяльності та балансу Товариства за 2014 

рік. Та напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. 
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту. 
4. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2014 рік. та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту. 
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. 
6. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік. 
7. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися 

протягом року та надання повноважень на їх підписання. 
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. 
9. Про обрання Голови та членів Наглядової ради. 
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними 

Головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання з ними договорів. 

11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. 
12. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії. 
13. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості 

акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 
14. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про 

закрите (приватне) розміщення акцій. 
15. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення 

акцій. 
16. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження 

щодо вчинення дій пов’язаних із закритим (приватним) розміщенням акцій: прийняття 
рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів укладання договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження 
результатів приватного розміщення акцій;затвердження звіту про результати 
приватного розміщення акцій;  прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 
прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій; 
прийняття рішення про відмову від випуску акцій та повернення коштів; прийняття 
рішення про перенесення термінів розміщення акцій. 

17. Про затвердження уповноваженої особи, якій надаються повноваження щодо 
забезпечення реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, стосовно 
яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладання 
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії 
щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів,які реалізують право вимагати 
здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій; 
18. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. 
Інформація до п.13 порядку денного: 
статутний капітал  збільшується з метою використання фінансових ресурсів, отриманих 
від реалізації акцій додаткового випуску для поповнення обігових коштів підприємства. 



Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом додаткового випуску акцій 
існуючої номінальної вартості; мінімальний розмір збільшення статутного капіталу 
складає 13 200 000 гривень; 
Право на участь в Загальних зборах акціонерів мають особи, що включені до переліку 
акціонерів ПАТ «Концерн «Фреш Ап» (далі – Товариство) складений за три робочі дні 
станом на 24 годину 00 хвилин 17 квітня 2015 року. Реєстрація акціонерів 
проводитиметься з 8:30 до 9:45 у день  проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів. 
Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати: для акціонерів - паспорт, 
представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі у зборах, оформлене 
згідно чинного законодавства. З матеріалами щодо питань порядку денного Загальних 
зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись в приміщенні ПАТ «Концерн «Фреш 
Ап» за наступною адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 18, оф. 401 (4 поверх), у робочі дні з 
10:00 до 16:00. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Колесникова Г.В. Телефони для довідок: (044) 496-69-99 
Шановні акціонери !Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про 
депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на 
загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 24 годині 00 
хвилин 17 квітня 2015р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування 
рахунку в цінних паперах. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства  (тис. грн.) 

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 48813 43731 
Основні засоби 14747 15757 
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 
Запаси 5214 2489 
Сумарна дебіторська заборгованість 10251 7437 
Грошові кошти та їх еквіваленти 267 2194 
Нерозподілений прибуток 638 (1715) 
Власний капітал 32980 30627 
Статутний капітал 23530 23530 
Довгострокові зобов’язання 0 0 
Поточні зобов’язання 15833 13104 
Чистий прибуток (збиток) 2360 1220 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 94118420 94118420 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом  періоду 

0 0 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 70 74 
  

Наглядова рада Товариства 
 


