
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» 

повідомляє про проведення загальних зборів Приватного акціонерного товариства  

«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА», що відбудуться 28 квітня 2017 року о 12:00 год. 

за місцезнаходженням товариства: м. Київ, провулок Рильський, 10, к. 212 
Реєстрація акціонерів УФБ проводиться з 11:00 до 11:45 год. за місцем проведення зборів, к.211. 

Для участі у зборах, представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 

(паспорт) та повноваження представника (для керівників – документ про призначення на посаду та виписка зі 

Статуту, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників – доручення на участь у загальних 

зборах).  

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «УКРАЇНСЬКА 

ФОНДОВА БІРЖА», буде складено станом на 24 годину «24» квітня 2017 року (станом на 24 годину за три 

робочих дні до дня проведення таких зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 

систему України. 

Порядок денний загальних зборів ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»:  
1. Про обрання лічильної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» та затвердження 

регламенту роботи загальних зборів; 

2. Про обрання Голови і  Секретаря загальних зборів ПрАТ«УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»; 

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради ПрАТ «УКРАЇНСЬКА 

ФОНДОВА БІРЖА»; 

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА 

БІРЖА»; 

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА 

ФОНДОВА БІРЖА»; 

6. Про основні напрями діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» на 2017 рік; 

7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»; 

8. Про розподіл прибутку і збитків «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»; 

Матеріали (інформація) щодо порядку денного загальних зборів надаються для ознайомлення акціонерам за 

адресою: м. Київ, провулок Рильський, 10, к.407, у робочі дні з 9.00 до 17.00. Зазначені матеріали (інформація) 

надаються акціонерам також під час проведення загальних зборів. Посадовою особою УФБ, відповідальною за 

порядок ознайомлення акціонерів з документами, є секретар правління УФБ – Гайдаєнко Л.К. Довідки за тел.: 

(044) 279-41-58, (044) 278-28-50.  

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного - http://ukrse.com.ua. 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» за 

2016 рік (тис. грн.) 

Найменування показника період 

звітний попередній 

Усього активів 16142 16252 

Основні засоби 12375 12579 

Довгострокові фінансові інвестиції 37 37 

Запаси 26 26 

Сумарна дебіторська заборгованість 128 134 

Грошові кошти та їх еквіваленти 2621 2488 

Нерозподілений прибуток -632 -521 

Власний капітал 16044 16188 

Статутний капітал 15400 15400 

Довгострокові зобов’язання --- --- 

Поточні зобов’язання 98 64 

Чистий прибуток (збиток) -111 380 

Середня кількість акцій (шт.) 2000 2000 

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

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 

періоду 

--- --- 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 17 

        

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Відомості Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку" №53 від 20.03.2017 року. 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 

 

 

Голова правління                В.В.Оскольський 

  

М.П.                                                               «22» березня 2017р.  


