ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «В. І П.»
повідомляє про проведення 22 квітня 2016 року об 11.00
за адресою: 01015, м. Київ, вул. Московська, 46/2, 4 секція, 10 поверх, оф.201
загальних зборів акціонерів товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах починається 22 квітня 2016
року з 10:00 до 10:45 за місцем проведення зборів. Для участі в зборах при собі
необхідно мати документ, що посвідчує особу, доручення на право участі в зборах (для
представників акціонерів).
Перелік акціонерів які мають право на участь у загальних зборах, складається
станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів, а саме –
18.04.2016 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками
роботи в 2015 році.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань
порядку денного Загальних зборів за відповідним письмовим зверненням за
місцезнаходження Товариства – 01015, м. Київ, вул. Московська, 46/2, 4 секція, 10
поверх, оф.201. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із
зазначеними документами є Голова правління ПРАТ „СТРАХОВА КОМПАНІЯ „В. І
П.” – Золотаренко Ольга Вячеславівна, телефон (044) 254-40-02
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК» В. І П.» (тис.грн)
Найменування показника
Усього активів

звітний
18550

період
попередній
19661

Основні засоби
3942
4023
Довгострокові фінансові інвестиції
780
1560
Запаси
16
19
Сумарна дебіторська заборгованість
6902
6314
Грошові кошти та їх еквіваленти
4922
4840
Нерозподілений прибуток
5621
6152
Власний капітал
17243
17673
Статутний капітал
11351
11351
Довгострокові зобов'язання
1128
1645
Поточні зобов'язання
179
343
Чистий прибуток (збиток)
430
2027
Середньорічна кількість акцій (шт.)
16100
16100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
11
11
Телефони для довідок (044)254-40-02, 254-40-07
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному виданні
бюлетень «Цінні папери України» № 43 від 10.03.2016 року
Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом.

Голова Правління ПРАТ „СТРАХОВА КОМПАНІЯ „В. І П.” О.В.Золотаренко 9.03.2016 р.

