
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Україна» 

(код за ЄДРПОУ 14372142, місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 1905 року, 19, 

далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які 

відбудуться 21.04.2016 р. о 15:00 годині за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 1905 

року, 19, приміщення їдальні. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання лічильної комісії. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 

3. Оголошення перерви у загальних зборах до наступного дня. 

4. Звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Генерального директора. 

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Наглядової ради. 

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік. 

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій 

редакції. 

11. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на подальших 

Загальних зборах акціонерів. 

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 

13. Обрання членів Ревізійної комісії. 

14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, 

яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. 

15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 

більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх 

граничної сукупної вартості. 

 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде 

проводитись 21.04.2016 р. з 14:25 до 14:55  за місцем проведення річних загальних зборів 

акціонерів. 

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що 

посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує їх 

повноваження на участь та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 

акціонерів – станом на 24 годину 15.04.2016 р. 

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку 

денного: до дня проведення загальних зборів – за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 

1905 року, 19, мала конференц-зала (1-й поверх), у робочі години, а в день проведення загальних 

зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, – член Наглядової ради Гусач 

Валерія Вадимівна. Довідки за телефоном +38 (0536) 79-76-02. 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн. 

Найменування показника Період 

2015 2014 

Усього активів  4234886 3005197 

Основні засоби  974522 1003920 

Довгострокові фінансові інвестиції  0 0 

Запаси  1043553 622205 

Сумарна дебіторська заборгованість  1922519 1214160 

Грошові кошти та їх еквіваленти  124754 41296 



Нерозподілений прибуток  3572227 2510571 

Власний капітал  3616646 2554990 

Статутний капітал  34600 34600 

Довгострокові зобов'язання  0 0 

Поточні зобов'язання  560380 436798 

Чистий прибуток (збиток)  1 061 656 703894 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  3 459 970 041 3 459 970 041 

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)  559 533 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Бюлетень. Цінні 

папери України" № 49 від 18.03.2016 р. 


