
 
Правління ПАТ ”Бродiвський  Агротехсервiс” повідомляє, що  чергові загальні збори акцiонерiв  

відбудуться 18 квітня 2016р.о 10.00 год. за адресою:  м. Броди вул. I.Богуна,1. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.00 год. 12 квітня 2016 року. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови і секретаря зборів  
3. Затвердження звіту голови правління за 2015рік. 
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2015рік. 
5. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства; 
6. Про порядок розрахунків з кредиторами товариства. 
7. Про переобрання Правління Товариства. 
8. Про переобрання Спостережної ради Товариства 
9. Про переобрання Ревізійної комісії. 
10. Про надання повноважень Голові товариства на укладання та вчинення від імені Товариства значних правочинів. 
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися  Товариством протягом року. 
12. Про зміну типу Товариства. 
13. Про внесення змін до статуту шляхом прийняття нової редакції. 
14. Про порядок затвердження вартості акцій та порядку викупу акцій. 

  
Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 9.45 в день скликання зборів за місцем їх проведення. Порядок 

ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним  загальних зборів акціонерів: з 01.04.2016р. до дати 
проведення річних загальних зборів акціонерів за адресою: м. Броди, вул. І.Богуна, 1 з 09.00 год. до 13.00 год. в робочі дні.  
Відповідальний за ознайомлення – голова правління Пасічник М.Б. 
 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) 
 
Найменування показника 
 

період 
Звітний 2015 Попередній 2014 

Усього активів 503,900 613,400 
Основні засоби 425,600 432,000 
Довгострокові фінансові інвестиції 18,000 18,000 
Запаси 41,800 55,900 
Сумарна дебіторська заборгованість 17,500 106,300 
Грошові кошти та їхні еквіваленти 1,000 0,200 
Нерозподілений прибуток -1593,500 -1648,800 
Власний капітал 201,300 146,000 
Статутний капітал 246,000 246,000 
Довгострокові зобов’язання - - 
Поточні зобов’язання 302,600 467,400 
Чистий прибуток (збиток) 55,300 -27,700 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 81998 81998 
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - - 
Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4 

 
                     Голова правління  ПАТ ”Бродівський Агротехсервіс” Пасічник М.Б. 

 
 


