
Шановний акціонер! 
 

Приватне  акціонерне товариство «Завод «Строммашина» повідомляє, що Позачергові загальні збори 
акціонерів відбудуться  

                                                   «12» лютого 2020 року об 11.00 год. 
 за адресою: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, проспект Миру, буд. 42. 

  
Реєстрація акціонерів з 09.00 до 10.00. 

 
          Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів      
    ПрАТ –  11.12.2019 року         

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Обрання Лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень; 

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів; 

3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів; 

4. Про рішення щодо реорганізації Приватного акціонерного товариства «Завод «Строммашина» 

шляхом виділу частини майна, прав та обов’язків до нової юридичної особи (акціонерного 

товариства); 

5. Прийняття рішення про порядок і умови виділу з Приватного акціонерного товариства «Завод 

«Строммашина» частини майна, прав та обов’язків до нової юридичної особи; 

6. Прийняття рішення про створення нової юридичної особи із зазначенням розміру її статутного 

капіталу, кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити; 

7.  Прийняття рішення про визначення складу комісії з виділу, яка буде здійснювати реорганізацію 

Приватного акціонерного товариства «Завод «Строммашина» шляхом виділу частини майна, 

прав та обов’язків до новоствореного Приватного акціонерного товариства; 

8. Про затвердження плану виділу Приватного акціонерного товариства «Завод «Строммашина» та 

пояснень до нього; 

9. Про конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного 

товариства,  затвердження порядку такої конвертації; 

10. Про затвердження розподільного балансу; 

11. Про вчинення необхідних дій з повідомлення кредиторів про виділ; 

12. Про вчинення інших юридично значимих дій для проведення виділу; 

13. Про обрання уповноважених осіб акціонерного товариства з якого здійснюється виділ на 

здійснення необхідного переліку дій з державної реєстрації змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців з правом передоручення повноважень третім особам. 

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

(ТИС. ГРН.)* 
Найменування показника 

період 
звітний попередній 

Усього активів 21546 21859 
Основні засоби 13109 13241 
Довгострокові фінансові інвестиції   
Запаси 4795 4693 

Сумарна дебіторська заборгованість 2916 3134 
Грошові кошти та їх еквіваленти 91 206 
Власний капітал 4222 4222 
Статутний капітал 15740 15740 
Довгострокові зобов’язання 3681 3181 
Поточні зобов’язання 3155 2998 
Чистий прибуток (збиток) -469 190 
Середньорічна кількість акцій (шт..)   



Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)   
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду   

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 23 32 
 
Для реєстрації слід мати паспорт або доручення на право участі у зборах (для представників акціонерів). 
Довідки за телефоном: 8 (0382) 63-86-53 
 
З повагою,                                                                  
Генеральний директор                                      ___________________                               Літиннський О.П. 


