
ВАТ “Хмільницька швейна фабрика «Лілея» 28.03.2012 року об 11 год. проводить чергові 
загальні збори акціонерів за адресою: Вінницька область, м.Хмільник, вул. Пушкіна 78/1, 
адмінбудинок, актова зала. Реєстрація учасників з 1000 до 1055.   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1.Прийняття рішенння з питань порядку проведення поточних загальних зборів. 
2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. 
3. Затвердження звіту ревізійної комісії, річних звітів та балансів за 2011 рік. 
4. Затвердження звіту Наглядової ради 
5. Про розподіл прибутку за 2011 рік. 
6. Про зміну найменування товариства. 
7. Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування 

акціонерного товариства, а також виконання інших вимог Закону України "Про акціонерні 
товариства".  

8. Затвердження внутрішніх положень товариства.  
9. Відкликання членів органів товариства.  
10. Обрання членів Наглядової ради.  
11. Обрання Ревізійної комісії. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з 

членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. 
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 

Наглядової ради та Ревізійної комісії. 
14. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. 
ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНО-ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ  

ПЕРІОД НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА звітний попередній 
Усього активів   5826 6231 
Основні засоби   2858 3097 
Довгострокові фінансові інвестиції   - - 
Запаси  123 116 
Сумарна дебіторська заборгованість   2045 1830 
Грошові кошти та їх еквіваленти  9 499 
Нерозподілений прибуток  - 405 - 55 
Власний капітал  4572 4977 
Статутний капітал  63 63 
Довгострокові зобов'язання  - - 
Поточні зобов'язання  1254 1254 
Чистий прибуток (збиток)  - 405 - 55 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  60365 60365 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду  - - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  470 470 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 

22.03.2012 року. Акціонери для прийняття рішень з питань порядку денного можуть 
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за 
адресою товариства: Вінницька обл, м.Хмільник, вул. Пушкіна 78/1, адмінбудинок, 
бухгалтерія, а в день зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна –Любасюк Валентина 
Семенівна, тел.(04338) 2-27-47. 

 
Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР газеті “Бюлетень “Цінні папери 

України” від 22.02.2012 року №33 


