
Повідомлення про річні загальні збори акціонерів  
Товариства що відбудуться 11 квітня 2016 року 

 

Закрите акціонерне товариство «РУР ГРУП С.А.» (м. Київ, вул. Червоноармійська, 92) 
повідомляє Вас, що 11 квітня 2016 року о 10.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 
92, каб. № 1 відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 11 квітня 2016 року з 
09.00 до 9.50 год. за вказаною адресою. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 05.04.2016 
року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. 
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду. 
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 2015 році. 

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м. Київ, вул. 
Червоноармійська, 92, каб. № 1) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час (з 9.00 до 13.00 
та 14.00 до 18.00) та в доступному місці. Посадовою особою товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, є головний бухгалтер Шманай О.В. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а 
представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та належним чином 
оформлену довіреність (доручення). 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)* 

Найменування показника  
період  

звітний (2015р.) попередній (2014р.) 

Усього активів   138352 202048 

Основні засоби   29169 31058 

Довгострокові фінансові інвестиції       

Запаси  25393 36835 

Сумарна дебіторська заборгованість   66116 112972 

Грошові кошти та їх еквіваленти  11612 4150 

Нерозподілений прибуток  -20951 3110 

Власний капітал  -15506 8820 

Статутний капітал  1583 1583 

Довгострокові зобов'язання  4507 4507 

Поточні зобов'язання  149232 188272 

Чистий прибуток (збиток)  -24061 (4069) 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  1583000 1583000 

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

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду    - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  336 323 

 


