До уваги акціонерів ПАТ "Дрогобицький Агротехсервіс"
Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться:
28 квітня 2016 року о 10:00 год. за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Стрийська, 266
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 год. 22.04.2016 р.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Обрання Лічильної комісії.
Обрання Голови та секретаря зборів
Звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.
Звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік
Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати перевірок фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) по результатам діяльності Товариства за 2015 рік.
Про виконавчого органу Товариства.
Про переобрання Наглядової ради Товариства.
Про переобрання Ревізійної комісії товариства.
Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів.
Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
Про зміну типу Товариства
Про прийняття нової редакції Статуту товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період звітний
Період попередній
Усього активів
1135
1314
Основні засоби
401
462
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
647
648
Сумарна дебіторська заборгованість
66
136
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
4
Власний капітал
2876
2876
Статутний капітал
300
300
Довгострокові зобов”язання
677
677
Поточні зобов”язання
525
599
Чистий прибуток (збиток)
-105
-222
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
2
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день проведення зборів з 9.00 год. до 9.50 год.
Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу, а уповноваженому
представнику акціонера – Довіреність, та документ, що посвідчує особу.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного кожного
робочого дня з 08:00год. до 16:30 год. за місцезнаходженням товариства, в кабінеті голови правління, а в день проведення загальних
зборів - також у місці їх проведення. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних
зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та отримання пропозицій – Фідик Іван
Григорович. Довідки надаються за телефоном (244) 5-70- 81
ПАТ "Дрогобицький Агротехсервіс"

