ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 20264089); (надалі – «ТОВАРИСТВО»)
місцезнаходження: м. Дніпро, вулиця Леніна (після перейменування вулиця Воскресенська), 14)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА, які відбудуться 27.04.2017 р. о 12 годині 00 хвилин за адресою: м.
Дніпро, вул. Воскресенська (до перейменування вулиця Леніна), 14, к. 211.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись реєстраційною комісією ТОВАРИСТВА 27.04.2017 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за
місцем проведення річних загальних зборів за адресою м. Дніпро, вул. Воскресенська (до перейменування вулиця Леніна), 14, к. 211.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ТОВАРИСТВА: 23.04.2017 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА, затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів
ТОВАРИСТВА та порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Звіт наглядової ради ТОВАРИСТВА за результатами діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Генерального директора ТОВАРИСТВА за результатами діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про затвердження річного звіту ТОВАРИСТВА за 2016 рік.
6. Про порядок покриття збитків ТОВАРИСТВА за 2016 рік.
7. Про внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА шляхом затвердження його у новій редакції.
8. Про внесення змін до місцезнаходження ТОВАРИСТВА.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення ТОВАРИСТВОМ значних правочинів.
10. Про надання згоди на вчинення ТОВАРИСТВОМ значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
11. Про надання згоди на вчинення ТОВАРИСТВОМ правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних
зборів акціонерів ТОВАРИСТВА: http://34.ua/company/.
Для реєстрації для участі в річних загальних зборах ТОВАРИСТВА акціонерам ТОВАРИСТВА необхідно мати при собі паспорт, представникам
акціонерів - паспорт і довіреність, що підтверджує повноваження представника, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Акціонери та їх повноважні представники можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних
загальних зборів ТОВАРИСТВА, за місцезнаходженням ТОВАРИСТВА (м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 14, кімната № 1; адреса після
перейменування міста та вулиць: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 14, кімната № 1) у робочі дні з 15 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Пахомов Р.В., тел. (056) 745-97-75.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
станом на 31.12.2016 року (тис.грн.)
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби, нематеріальні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

Період
звітний
12465
3879

попередній
17234
3087

11
7243
319
-82994
-82164
801
84800
9829
-22308
80096

23
11395
181
-60686
-59856
801
60221
16869
-49788
80096

125

134

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Генеральний директор
М.П.

Р.В. Пахомов

