
 
До уваги акціонерів ПрАТ “Ділові партнери” ! 

ПрАТ “Ділові партнери” (місцезнаходження за адресою: 03056, м.Київ, вул.В.Гетьмана 27; код за ЄДРПОУ 
23721506)  повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2014 р. о 10-
00 за адресою: м.Київ, вул.В.Гетьмана 27, 10 поверх. 
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9-00 до 10.00  23 квітня 2014 р. за адресою: 03056, м.Київ, 
вул.В.Гетьмана 27, 10 поверх. 
 
Порядок денний 
1. Обрання лічильної комісії зборів акціонерів Товариства; 
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства; 
3. Затвердження регламенту зборів акціонерів Товариства; 
4. Звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 р.; 
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.; 
6. Висновки Ревізора Товариства за 2013 р.; 
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.; 
8. Про розподіл прибутку Товариства за 2013 р.; 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства; 
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства; 
11. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на підписання договорів, що укладатиметься з 

обраними членами Наглядової ради Товариства. 
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства; 
13. Про обрання Ревізора Товариства; 
14. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на підписання договору, що укладатиметься з 

обраним Ревізором Товариства. 
 

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів на 24-00 годину 17 квітня 2014 р. 
Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонерів –  паспорт 
та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України. 
Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту,  акціонери можуть у робочі дні 
з 9.00 до 16.00 за адресою: 03056, м.Київ, вул.В.Гетьмана 27.  
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гудов К.В. 
Телефон для довідок (044) 2774197. 
Наглядова рада Товариства 
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства  за 2013 р.(тис. грн.) 

період Найменування показника 
Звітний Попередній 

Усього активів   69072 72502 
Основні засоби   24 33 
Довгострокові фінансові інвестиції   35952 35952 
Запаси 3 21801 
Сумарна дебіторська заборгованість   11147 14668 
Грошові кошти та їх еквіваленти  651 22 
Нерозподілений прибуток  22784 23358 
Власний капітал  29034 28358 
Статутний капітал  5000 5000 
Довгострокові зобов'язання  16955 0 
Поточні зобов'язання  27160 44144 
Чистий прибуток (збиток)  681 -3329 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  5000000 5000000 
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)  9 9 
 
Сплату оголошення гарантуємо. 
 
З повагою, 
Директор         К.В.Гудов 
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