

Повідомлення про проведення загальних Зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНІКА", Код за ЄДРПОУ: 01352342 (надалі – Товариство) 
повідомляє про проведення річних загальних Зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 12 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 69014, м. Запоріжжя, вул. Виробнича,буд.11-А  (кім. № 10).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних Зборах: 06 квітня 2017 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):
	Обрання складу та членів лічильної комісії. 
	Затвердження порядку проведення Зборів.
	Розгляд звіту Дирекції про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік. 
8.  Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання осіб, які уповноважуються на підписання таких договорів.
11.Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи, якій надаються повноваження щодо здійснення його державної реєстрації. 
12.Відкликання Ревізора як органу Товариства та припинення повноважень Ревізора.
13.Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства, та затвердження їх у новій редакції. 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
	Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі: 

Голова лічильної комісії – Івлієв Олександр Володимирович;
Член лічильної комісії - Черненко Микола Іванович;
Член лічильної комісії - Дегтярук Валентина Володимирівна. 
	Затвердити наступний порядок проведення Зборів: 

По кожному питанню порядку денного оголошуються доповідачі. Час виступу для основного доповідача встановити до 15 хвилин. Особа, яка бажає виступити стосовно питання порядку денного, подає секретарю Зборів письмову заяву із зазначенням прізвища, імені та по батькові. Час для виступів встановити до 5 хвилин. Запитання доповідачам та виступаючим подаються письмово секретарю Зборів до моменту закінчення виступу та початку голосування з даного питання. Час для відповідей на запитання встановити до 10 хвилин. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які засвідчуються печаткою Товариства та надаються акціонеру під час реєстрації. Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос (крім проведення кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства). Підрахунок голосів здійснюється обраною Зборами лічильною комісією. Час для голосування та підрахунку голосів встановити до 5 хвилин.
	Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та визнати роботу даного органу Товариства задовільною.
	Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про фінансову звітність за 2016 рік і прийняти їх до уваги при розгляді наступного питання порядку денного.

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.
Збиток звітного року покрити за рахунок прогнозованих прибутків наступних років. 
	У зв'язку з закінченням терміну дії припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства:
Голова Наглядової ради – Івлієв Сергій Олександрович;
Член Наглядової ради – Єрьоміна Ірина Іванівна;
Член Наглядової ради – Івлієва Наталя Олексіївна;
10. Укласти з Головою та членами Наглядової ради безоплатні цивільно-правові договори. Затвердити умови договорів та надати повноваження на їх підписання від імені Товариства Директору -  Бойко Ігорю Івановичу.
11. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Надати повноваження Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
12. Відкликати (ліквідувати) в Товаристві такий орган управління як Ревізор і припинити повноваження Ревізора - Шпак Галини Миколаївни.
13. Затвердити у новій редакції "Положення про Наглядову Раду" Товариства. Всі інші внутрішні Положення, які до цього існували в Товаристві, вважати такими, що втратили чинність.

З дев'ятого питання проекту порядку денного проект рішення не надається, так як голосування по ньому є кумулятивним. 







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

звітний 
попередній
Усього активів
3892.9
7783.1
Основні засоби
3676.7
7426.9
Довгострокові фінансові інвестиції
46.0
41.5
Запаси
3.0
3.0
Сумарна дебіторська заборгованість
111.7
233.7
Грошові кошти та їх еквівалент
34.8
29.2
Нерозподілений прибуток
(5406.0)
(1655.4)
Власний капітал
3456.4
7207.0
Статутний капітал
4634.2
4634.2
Довгострокові зобов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
436.5
576.1
Чистий прибуток (збиток)
(3792.1)
(421.9)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
463420
463420
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
10
33

Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись в день та за місцем їх проведення з 10.00 до 10.50 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, а також надати письмові пропозиції до проекту порядку денного або проектів рішень за місцезнаходженням Товариства: 69014, м.Запоріжжя, вул. Виробнича,буд.11-А (кім. № 10) в робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 години (ознайомитись з документами також можна в день проведення Зборів у місці їх проведення). Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Товариства – Бойко І.І. 
Інформація про проведення Зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства: http://tehnika.prat.in.ua 
Телефон для довідок: (061) 218-44-66. 	   					       Наглядова Рада Товариства.


