ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН ФРЕШ АП» код ЄДРПОУ 00204429, місцезнаходження: м. Київ,
вул. Куренівська, 18 (далі – Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29
березня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 18, приміщення кафе «Козацький двір». Реєстрація акціонерів та їх
представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться з 09 00 до 0950 в той же день за місцем
проведення зборів. Початок зборів о 1000. Право на участь в Загальних зборах мають особи, що включені до переліку
акціонерів Товариства, складеного станом на 24 год. 23 березня 2017 року.
Для участі у річних загальних зборах акціонерів необхідно мати: 1) для акціонера – документ, що посвідчує особу; 2) для
представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством
України.
Проект порядку денного (проект порядку питань, які виносяться на голосування):
1. Про обрання та затвердження членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного цих загальних зборів
Товариства розміщена в мережі Інтернет на власному сайті Товариства за адресою : www.petrovka-arenda.com.ua
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомиться за місцезнаходженням
Товариства м. Київ, вул. Куренівська, 18, оф. 401 (4 поверх), у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10:00 до 16:00 та в день
проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у відповідальної особи – Голови правління Стойнева
Свілена Павлова.
Довідки за телефоном (044) 496-69-99.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
50680,4
49140
Основні засоби
14376
13720
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
3909,7
2259
Сумарна дебіторська заборгованість
8264,8
9071
Грошові кошти та їх еквіваленти
2025,7
4983
Нерозподілений прибуток
2334,8
1693
Власний капітал
47876,3
47235
Статутний капітал
36729,6
36730
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
2804,1
1905
Чистий прибуток (збиток)
641,8
1055
Середньорічна кількість акцій (шт.)
113277324
113277324
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)
24
31
ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник
акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені,
має право на участь в Загальних зборах але його акції не враховуються при визначені кворуму і голосуванні.
Наглядова рада Товариства
Повідомлення опубліковано у виданні "Бюлетень.Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” №34
від 20.02.2017р.

