Приватне акціонерне товариство "Лігобуд" ( код ЄДРПОУ 25273532) інформує про проведення чергових загальних зборів
акціонерів 28.04.2017 року о 15:00 год. за адресою: 04071, місто Київ, вул. Воздвиженська, 60, поверх 7, оф.1. Реєстрація
акціонерів (представників акціонерів), які мають право на участь у загальних зборах, відповідно до переліку акціонерів
складеному станом на 24 годину 24.04.2017р., проводитиметься за місцем проведення загальних зборів о 14:30 год.
28.04.2017р.
Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії . Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови Правління Товариства за 2016рік. Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
Інформація з проектом рішень щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства розміщена в
мережі Інтернет на власному сайті Товариства ligobud.com.ua. Для участі в Зборах необхідно мати при собі паспорт або
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – відповідним чином оформлена довіреність. Ознайомлення з
матеріалами під час підготовки до чергових загальних зборів відбувається в робочі дні за адресою: м. Київ, вул.
Воздвиженська, 60, 7 поверх, за попереднім зверненням за телефоном (044) 462-57-44 та погодженням часу для
ознайомлення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
2015р.
2016р.
Усього активів
11374
5756
Основні засоби ( залишкова вартість )
8181
2744
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
2863
2259
Сумарна дебіторська заборгованість
326
648
Грошові кошти та їх еквіваленти
4
44
Нерозподілений прибуток
2731
472
Власний капітал
2997
738
Статутний капітал
266
266
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
8377
5018
Чистий прибуток (збиток)
-977
-2259
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1065468
1065468
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
0
0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
62
42
Наглядова Рада ПрАТ „Лігобуд”
Звертаємо Вашу увагу, відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав
договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в
Загальних зборах але його акції не враховуються при визначені кворуму і голосуванні.

