Приватне акціонерне товариство «Європейський дім»
м. Львів, вул. Театральна, 16, 79000
(код ЄДРПОУ – 32712397)
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Європейський дім» (надалі – Товариство), повідомляє про скликання річних Загальних
зборів Товариства. Збори відбудуться «17» квітня 2016 р. о 10:00 год. за адресою Товариства: Україна, м. Львів, вул.
Театральна, 16 в готелі «Леополіс» (в приміщенні бібліотеки).
Реєстрація учасників здійснюватиметься в день проведення зборів з 09:45 до 10:00 год. за місцем проведення зборів.
Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії.
3. Про затвердження звіту Правління за результатами діяльності Товариства у 2015 р.
4. Про звіт Ревізора про роботу за звітний період, висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства, затвердження висновків Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства. Розподіл прибутків та покриття збитків Товариства.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про напрямки діяльності Товариства у 2016 році.
8. Про уповноваження Голови правління на укладення значних правочинів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 24 година 12 квітня 2016 року.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися після
подання письмової заяви в приміщенні Товариства за адресою: Україна, м. Львів, вул. Театральна, 16 в готелі «Леополіс»,
адміністративному офісі, в робочий час Товариства: понеділок-п’ятниця, з 10:00 до 18:00. Відповідальна особа – Голова
правління Товариства Добрянський Тарас Зенонович.
Пропозиції щодо внесення акціонерами змін до порядку денного Зборів подаються в письмовій формі за адресою: Україна,
м. Львів, вул. Театральна, 16.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати з собою паспорт, представникам акціонерів – паспорт та оформлену згідно з
законодавством довіреність.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності Товариства (тис. грн.) за 2015р.
Період
Найменування показника
Звітний, 2015р.
Попередній, 2014р.
Усього активів
115370,0
117263,8
Основні засоби
108149,7
109136,7
Довгострокові фінансові інвестиції
230822,6
192452,6
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
346,4
1699,4
Грошові кошти та їх еквіваленти
329,7
587,8
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
29119,4
29119,4
Статутний капітал
6732,9
6732,9
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
74524,9
61066,4
Чистий прибуток (збиток)
-219096,9
-165374,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5184
5184
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
6
6
Голова Правління ПрАТ «Європейський дім» Добрянський Т.З.
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