
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬЦЕСТ», що знаходиться за адресою:08130, Україна, 

Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 

будинок 4, інформує про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 

 

Дата та час реєстрації учасників Зборів:            27 березня 2017 року з 10.00 до 11.00 

Дата та час відкриття Зборів:                              27 березня 2017 року об 11.00 

Місце реєстрації учасників  

та проведення Зборів:  08130, Україна, Київська область,  

Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4 

Дата складання переліку акціонерів, 

які мають право на участь у зборах:                  21 березня 2017 року        

 

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів: 

1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії та затвердження регламенту зборів. 

2. Про затвердження річного балансу Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2016 року.  

3. Про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік. 

4. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (виконавчого органу) та звіту аудитора 

Товариства за 2016 рік. 

5. Про надання повноважень Генеральному директору на затвердження договорів з постачальниками та 

покупцями товарів.  

 

Для участі у зборах необхідно надати: 

- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо); 

- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на 

право участі в зборах та голосуванні, засвідчену належним чином. 

 

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися 

за адресою: 08130, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська 

Борщагівка, вул. Петропавлівська, будинок 4 до дати проведення зборів в робочі дні: з понеділка по 

п'ятницю з 9.00  до 17.00. Адреса веб-сайту АТ «Альцест»: http://altsest.com/ua. 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) 

 

Найменування показника            Період  

звітний попередній 

Усього активів    138938 119876 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 37005 38642 

Довгострокові фінансові інвестиції 911 905 

Запаси       46878 34339 

Сумарна дебіторська заборгованість 26975 18834 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1680 755 

Нерозподілений прибуток  19368 9888 

Власний капітал  31138 21658 

Статутний капітал           1650 1650 

Довгострокові зобов'язання  45954 49024 

Поточні зобов'язання  59162 46989 

Чистий прибуток (збиток)  9480 -5302 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  200 шт. 200 шт. 

Кількість власних акцій, викуплених протягом    

періоду (шт.)   

___ ___ 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп        власних 

акцій протягом періоду  

___ ___ 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 153 127 



 

 

Генеральний директор                                                                         Лисов Д.В. 

 

 

Розміщення оголошення в бюлетені:"Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 

№ 37 від 23.02.17р 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні  
  

Найменування посади Генеральний директор 

 

Лисов Дмитро Володимирович 

  

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

 

М.П. 

 

23.02.2017 

   

(дата) 

 


