
            

                                                   Повідомлення про проведення  річних  загальних зборів акціонерів 

                              ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» 

  (надалі Товариство код  ЄДРПОУ   02465619) повідомляє, що річні загальні збори відбудуться  11. 04. 2017 р. о 15 год. 00 хв. за 

адресою місцезнаходження м.Вінниця,  вул. Київська, 4  (клуб  2-й пов. кімната  №1) Реєстрація акціонерів (представників) для участі в 

загальних зборах  11 квітня  2017р.здійснюється за місцем проведення зборів з 14. 00 хв. до 14. 30 хв.Перелік акціонерів, які мають 
право  на  участь у  річних загальних  зборах акціонерів складеному станом  на  24 годину  за  3 (три) робочі  дні до дня  проведення  

зборів  05.04.2017р.                                                

                                                                               ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  

                                                                ( Перелік питань, що виноситься на голосування) 

   1.Про обрання  лічильної комісії річних  загальних зборів  акціонерів Товариства, 2.Про обрання голови 

річних загальних зборів акціонерів Товариства,3.Про обрання  секретаря  річних  загальних зборів  

акціонерів  Товариства, 4.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань 

порядку денного загальних зборів  акціонерів  Товариства,затвердження порядку (регламенту) проведення 

Загальних зборів Товариства,5.Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 

2016р.  та визначення основних напрямів  господарської діяльності  на 2017р.та його затвердження,                                                                                                                 

6.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016р. та його затвердження, 7.Розгляд звіту Ревізора 

Товариства за 2016р.та його затвердження, 8.Затвердження результатів фінансової річної звітності балансу 

Товариства за 2016р.та визначення  порядку розподілу прибутку та (або) покриття збитків за 2016р.9.Про 

попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного 

року,  ринкова вартість майна робіт або послуг, що є  предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків 

але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного 

товариства, та надання згоди на підписання таких право чинів Голові Правління Товариства.10.Про 

попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного 

року,  ринкова вартість майна робіт або послуг, що є  предметом таких правочинів становить 50 і більше  

відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, та 

надання згоди на підписання таких право чинів Голові Правління Товариства,11.Прийняття рішення про 

припинення повноважень Ревізора Товариства,12.Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.    
Кожен акціонер має можливість від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних 
зборів ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного  звернувшись з письмовим запитом 

до відповідальної особи Товариства за порядком ознайомлення з документами в робочі дні з 9.00 до 12.00 за місцезнаходженням  ПрАТ 
«Вінницька обласна друкарня» м. Вінниця, вул. Київська, 4 (бухгалтерія). тел..67-10-54. Відповідальна посадова особа за порядок 

ознайомлення акціонерів з документами – Кузьміна В.Д. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «Вінницька обласна друкарня»: www.vod.com.ua Особам, які прибудуть для 
участі у роботі загальних зборів  необхідно обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, ідентифікаційний 

номер), представникам акціонерів – паспорт та довіреність, на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену 

згідно з вимогами чинного законодавства. В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути 
відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 

(його представника). Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2016р. (тис. грн.) 
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Попередній   
Попередній Усього активів     4 440,0           4 015,0  

Основні засоби     2 820,0      2 778,0 

Довгострокові фінансові інвестиції               ---     ------ 

Запаси     1 135,0        850,0           

Сумарна дебіторська заборгованість        324,0                 216,0 

Грошові кошти та їх еквіваленти          24,0            23,0 

Нерозподілений прибуток        637,0           443,0  

Власний капітал               ----              - -- 

Статутний капітал      1 979,0      1 979,0 

Капітал у дооцінках         399,2         399,2 

Довгострокові зобов’язання         708,0              309,0 

Поточні зобов’язання         667,0         835,0 

Чистий прибуток (збиток)         185,0              123.0 

Середньорічна кількість акцій (шт.)       9895,0       9895,0   

Кількість власних акцій, викуплених  
протягом періоду (шт.) 

              ---
-- 

            ------ 

Загальна сума коштів, витрачених на  
викуп власних акцій  протягом 
періоду 

             ----
- 

             ------ 

Чисельність працівників на кінець 
звітного періоду 

        43                   43               

  Голова Правління.                                   Бодлєв Микола федорович 

 


