
ПАТ "Торгово-виробнича фірма "МЕБЛІ" повідомляє, 
що чергові загальні збори акціонерів ПАТ "Торгово-виробничої фірми "МЕБЛІ" відбудуться 28 квітня 2015 р. 0  11.00 год., 

за адресою:м. Львів, вул. Любінська, 92, в приміщенні магазину "БУДИНОК МЕБЛІВ". 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24.00 год. 22 квітня 2016 року. 

Порядок денний зборів: 
1. Про обрання членів лічильної комісії та голови зборів. 
2. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2015рік та план діяльності на 2016 рік. Затвердження річного 

звіту товариства за 2015 рік та плану роботи товариства на 2016 рік. 
3. Звіт наглядової ради . 
4. Висновки ревізійної комісії про річний звіт і баланс товариства за 2015 рік. Затвердження висновку ревізійної комісії за 2015 рік.  
5. Затвердження розподілу прибутку  і збитків товариства за 2015 рік. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління і наглядової ради висновку ревізійної комісії за 2015 рік. 
7. Про обрання наглядової ради. 
8. Про припинення діяльності ПАТ "Торгово-виробнича фірма "Меблі" шляхом його припинення(перетворення) у товариство з 

додатковою відповідальністю "Торгово-виробнича фірма "Меблі". 
9. Про призначення Комісії з припинення(перетворення) ПАТ "Торгово-виробнича фірма "Меблі" та визначення порядку діяльності 

Комісії з припинення(перетворення). 
10. Про встановлення порядку та строків припинення(перетворення) ПАТ "Торгово-виробнича фірма "Меблі" та визначення дати 

проведення припинення (перетворення) ПАТ "Торгово-виробнича фірма "Меблі" в товариство з додатковою відповідальністю 
"Торгово-виробнича фірма "Меблі". 

11. Про встановлення порядку та строку заявлення  кредиторами вимог до ПАТ "Торгово-виробнича фірма "Меблі". 
12. Про затвердження порядку та умов обміну простих іменних акцій  ПАТ "Торгово-виробнича фірма "Меблі" на частки у статутному 

капіталі товариства з додатковою відповідальністю “Торгово-виробнича фірма «Меблі». 
13. Про затвердження порядку правонаступництва при припиненні (перетворенні) ПАТ "Торгово-виробнича фірма "Меблі" шляхом 

його реорганізації (перетворення) у товариство з додатковою відповідальністю "Торгово-виробнича фірма "Меблі". 
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.  Довідки за телефонами:  032 292 75 25,    032 292 75 21" 
 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “Торгово-виробничої фірми “Меблі” 
Найменування показника Звітний період 

2015р. 
Попередній період 2014р. 

Усього активів 2259 2191 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 2158 2090 

Довгострокові фінансові інвестиції - - 

Запаси 2 1 

Сумарна дебіторська заборгованість 37 49 

Грошові кошти та їх еквіваленти 57 46 

Власний капітал 1725 1705 

Статутний капітал 411 411 

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 71 20 

Довгострокові зобов'язання - - 

Поточні зобов'язання 52 55 

Чистий прибуток  71 20 

Середня кількість простих акцій (шт.) 1642965 1642965 

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 0 

Чисельність працівників 16 17 

 
  Голова правління     Я.І.Дорош 

 
 


