
ПОВІДОМЛЕННЯ 

Приватне акціонерне товариство “Якобз Дау Егбертс Україна” (надалі – Товариство), що знаходиться за 

адресою: 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А, повідомляє про проведення чергових річних 

загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2017 року о 12 годині 00 хвилин в приміщенні актового залу 

Профспілкового Комітету Товариства за адресою: 42600 Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А (зал 

№1). 

Реєстрація учасників Зборів відбуватиметься з 11 години 30 хвилин до 11 години 55 хвилин у день проведення, за 

місцем проведення Зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує 

особу, а представникам акціонера – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та 

голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 20 квітня 2017 року.  

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, 

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО): 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 

Проект рішення:  

«Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова комісії – Котко Ірина, члени комісії – 

Крамаренко Наталія та Подойнік Наталія». 

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. 

Проект рішення:  

«Обрати головою Зборів – Мацейків Мар`яну, а секретарем Зборів – Мірошніченка Романа». 

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів. 

Проект рішення:  

«Регламент проведення загальних Зборів та порядок денний загальних зборів затвердити: для 

звітування  з кожного питання порядку денного - до 5 хв., для виступів - до 5 хв.». 

4. Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2016 рік. 

Проект рішення: 

«Затвердити  Звіт  Наглядової  Ради Товариства про діяльність за 2016 рік.» 

5. Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2016 рік. 

Проект рішення: 

«Затвердити  Звіт  Правління Товариства про діяльність за 2016 рік.» 

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.  

Проект рішення: 

«Затвердити  Звіт  Ревізійної Комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.» 

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної 

комісії. 

Проект рішення: 

«Визнати роботу Наглядової Ради,  Правління  Товариства та  Ревізійної комісії за 2016 рік 

задовільною» 

8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2016 рік. 

Проект рішення: 

«Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік». 

9. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2016 рік. 

Проект рішення: 

«Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2016 році не виплачувати, прибуток Товариства 

за 2016 рік в сумі 336 млн 563 тис  грн. направити на розвиток виробництва». 

10. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством. 

Проект рішення: 

«На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на 

вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись Товариством у ході його поточної господарської 

діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, зокрема, але 

не обмежуючись: договори (угоди, контракти) щодо придбання та/або реалізації товарів, продукції 

та/або надання та/або отримання послуг, виконання робіт, залучення кредитів та/або позик, надання 



майнової та/або фінансової поруки за третіх осіб, оренди та суборенди рухомого або нерухомого 

майна  - на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів в гривні (або еквівалент в іноземній 

валюті) на дату укладення відповідного договору (угоди) з кожного правочину (договору, угоди, 

контракту). Гранична сума таких правочинів укладених Товариством в період до дати проведення 

наступних зборів акціонерів не може перевищувати 10 мільярдів гривень без урахування ПДВ чи 

інших обов’язкових платежів\зборів. 

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства складає: 

10% від активів 115 979 118  грн 

25% від активів 289 947 953  грн 

Уповноважити на підписання документів щодо укладання правочинів від імені Товариства 

повноважних представників Товариства згідно з матрицею підписання договорів Товариства.» 

 
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного: https://www.jacobsdouweegberts.com/about-us/ukraine 

 
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства до дати 

проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто 

або через своїх представників, повноваження яких належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань 

проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 15-00 до 17-00 

години, кімната для нарад №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна 

особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ірина Котко. Довідки за телефоном 0542 702 505. 

                                              

Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ “Якобз Дау Егбертс Україна” за 2016 рік. (тис.грн.) 
  

Найменування показника 

Період 

Звітний (2016) Попередній (2015) 

Усього активів   1 161 726 1 416 096 

Основні засоби   165 956 138 894 

Довгострокові фінансові інвестиції       

Запаси  120 682 237 357 

Сумарна дебіторська заборгованість   524 728 896 185 

Грошові кошти та їх еквіваленти  225 391 92 360 

Нерозподілений прибуток  463 394 248 701 

Власний капітал  465 106 250 413 

Статутний капітал  1 712 1 712 

Довгострокові зобов'язання    0 

Поточні зобов'язання  696 620 1 165 683 

Чистий прибуток (збиток) 336 563 121 870 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  3 424 222 3 424 222 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  267 171 

 

Наглядова Рада Товариства 

 

 


