
 Додаток 46  
до Положення про розкриття інформації  

емітентами цінних паперів  
(пункт 2 розділу VІ) 

ІНФОРМАЦІЯ  
в повідомленні про проведення загальних зборів 

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії) 
 
 

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА ЕЛІПС" (код 
ЄДРПОУ 19046619), 67725, Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Салгани, вул. Шабська, 1 Б 

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних 
зборів: 17 квітня 2015 року, 15:00 год. Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Салгани, вул. Шабська, 1 Б, 2-й 
поверх, кабінет № 1. 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 14:30 
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 14:50 
 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13.04.2015 року 

Перелік питань, що виносяться на голосування: 
1. Обрання голови, секретаря загальних зборів, голови та членів лічильної комісії. 
2. Звіт виконавчого органу Товариства. 
3. Звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора). 
5. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 

результатами фінансового року. 
6. Затвердження річного звіту товариства. 
7. Розподіл прибутку і збитків товариства. 
8. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2015 рік. 

 
 Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 
З документами (матеріалами) до порядку денного під час підготовки до загальних зборів можливо ознайомитись за адресою: 67725, 
Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Салгани, вул. Шабська, 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1, (кабінет Директора); 
посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор ПрАТ "ФІРМА ЕЛІПС" - 
Андреєнков Олександр Євгенійович. Довідки за тел.: (04849) 6 08 07; 6 07 94 
 Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а 
представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) та належним чином оформлену 
довіреність. 

  
 

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

 

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» №49(2053) 
13.03.2015р. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
 
 
Директор ПрАТ "ФІРМА ЕЛІПС  __________________________________ Андреєнков Олександр Євгенійович 

                                                                                   (підпис) 
 
                                                                                   М.П.                            16.03.15р.  
__________ 
* Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання 
затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. 

 

Найменування показника Період 
Звітний Попередній 

Усього активів 24233 19099 
Основні засоби 10426 9077 
Довгострокові фінансові інвестиції - 567 
Запаси 5439 4353 
Сумарна дебіторська заборгованість 6153 4432 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1543 345 
Нерозподілений прибуток 18544 14259 
Власний капітал 20841 16551 
Статутний капітал 1300 1300 
Довгострокові зобов'язання - 470 
Поточні зобов'язання 3392 2078 
Чистий прибуток (збиток) 5090 1301 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп  
власних акцій протягом періоду 

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 192 180 


