
Приватне акціонерне товариство „Фаворит Компані” (Код за ЄДРПОУ 13579674) 

місцезнаходження товариства: 10025, м. Житомир, вул. Вітрука, 6, повідомляє про 

проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2017 року за 

адресою: 10025, м. Житомир вул. Вітрука,6 (в залі засідань товариства) Початок зборів о 10 

год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів буде проводитися 18 квітня  2017 року за місцем 

проведення зборів. Час початку реєстрації акціонерів з 09-00 год. Час закінчення реєстрації 

акціонерів о 09-55 год. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, 

складається станом на 24-ту годину 11 квітня 2017 року.   
 Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. 

1. Обрання членів лічильної комісії. 

2. Обрання робочих органів загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку 

проведення загальних зборів. 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства про результати 

фінансово господарської діяльності Товариства за 2016 р. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора та затвердження висновків 

ревізора товариства за 2016 р. 

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 р. 

6. Затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за 2016 р. 

7. Відкликання та обрання голови та членів правління Товариства. 

8. Прийняття рішення про отримання кредитів та укладання відповідних кредитних 

договорів. 

9. Прийняття рішення про передачу в заставу та іпотеку майна та укладання відповідних 

договорів застави та іпотеки. 

10. Прийняття рішення про надання повноважень посадовим особам Товариства. 

11. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової 

редакції Статуту. 

12. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту дочірного підприємства 

«Фаворит-ОПТ» АТЗТ «Фаворит» шляхом затвердження нової редакції статуту. 

13. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту дочірного підприємства 

товариства «Фаворит Транс» ПрАТ «Фаворит Компані» шляхом затвердження нової 

редакції статуту. 

14. Прийняття рішення про безоплатну передачу майна Товариства. 

Учасникам зборів при собі мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів 

– відповідні доручення та документ, що посвідчує особу. Акціонери під час підготовки до 

загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в приймальні голови правління(кабінет 

№1) за місцезнаходженням Товариства на підставі наданого акціонером Товариству 

відповідного письмового запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами – голова правління Ляшенко Р.В. Телефон для довідок (0412) 418-368. Адреса 

власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 

питань, включених до проекту порядку денного: www.favoryt.com     

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств (тис.грн.) 

Найменування показника 2016 р. 2015 р. 

Усього активів 90260,1 40813,6 

Основні засоби 25347,0 17504,0 

Довгострокові фінансові інвестиції - - 

Запаси 6454,6 8323,7 

Сумарна дебіторська заборгованість 12825,2 2532,1 

Грошові кошти та їх еквіваленти 7777,7 5974,1 

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 5503,1 6717,1 

Власний капітал 65,0 65,0 

Статутний капітал - - 

Довгострокові зобов'язання 14999,9 14999,9 

Поточні зобов'язання 69563,6 18979,7 

Чистий прибуток (збиток) (1035,0) 3441,1 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 50 50 



Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 

протягом звітного періоду 

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  17 23 
Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Відомості 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47(2552)  від 10 березня 2017 року. 

 


