ПАТ "Торгово-виробнича фірма "МЕБЛІ" повідомляє,
що загальні збори акціонерів ПАТ "Торгово-виробничої фірми "МЕБЛІ" відбудуться 15 вересня 2016 р. 0 11.00 год.,
за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 92, в приміщенні магазину "БУДИНОК МЕБЛІВ", актовий зал
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24.00 год. 11 вересня 2016 року.
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Проект порядку денного зборів та проекти рішень по питаннях:
Про обрання членів лічильної комісії
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в запропонованому складі.
Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Запропонованого Голову та секретаря зборів
Про відміну рішень, прийнятих 28 квітня 2016 року на Загальних зборах акціонерів ПАТ "ТВК "Меблі".
Проект рішення: Скасувати рішення Загальних зборів ПАТ "ТВК "Меблі" про припинення діяльності Товариства, скасувати
рішення про створення та призначення комісії з припинення, які були прийняті зборами акціонерів Товариства 28 квітня 2016р.
Про відкликання Голови та членів комісії з припинення Товариства.
Проект рішення: Відкликати Голову та членів комісії з припинення.
Про обрання Голови та членів правління Товариства.
Проект рішення: Обрати запропонованого Голову Товариства та членів правління (обраних кумулятивним голосування)
Про прийняття рішення про зміну типу Товариства.
Проект рішення: Змінити тип товариства на Приватне акціонерне товариство.
Про прийняття нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства : Положення "Про Наглядову раду " та "Про ревізійну комісію"

Реєстрація учасників зборів з 10.00 год. за місцем проведення зборів, закінчення реєстрації 10.45 год. Для участі у зборах
необхідно мати з собою паспорт, або документ, що засвідчує особу, доручення на право представляти інтереси акціонера чи групи
акціонерів.
У відповідності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та статуту Товариства надає акціонерам можливість
ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом рішення з питань порядку денного
в робочі дні та робочий час, за місцезнаходженням Товариства. Адреса веб-сайту на якому можна ознайомитись з документами щодо
порядку денного: http://mebli.bfg.lviv.ua/
Довідки за телефонами: 032 292 75 25, 032 292 75 21, Відповідальна особа Бенько Таїса Гаврилiвна.
Голова комісії з припинення Дорош Я.І.

