
 
 
 

ПрАТ «ТЕРА » повідомляє про скликання  « 22» квітня  2016 року о 10 годині  00 хв.                            
Чергових  річних Загальних  Зборів  акціонерів  Приватного акціонерного товариства «ТЕРА» , 

код ЄДРПОУ  14242882, за адресою: кімната   № 309 ,  вул. 50 років СРСР 7 , м. Чернігів,   
Україна  14030. 

Реєстрація акціонерів   та  їх  представників в день за місцем  проведення  чергових  річних  
Загальних зборів  акціонерів  товариства  з 9 год,00 хв. до 10 год.00 хв.  

Порядок денний: 
1.Обрання робочих органів, секретаря та лічильної  комісії чергових  річних  Загальних Зборів. 
2.Звіт  голови правління про фінансово-господарську діяльність  товариства   за 2015 рік.    
Перспективи  розвитку товариства   на  2016 рік.. 
3.Розгляд  та  затвердження  звіту  та  висновку   ревізора товариства  за 2015 рік. 
4.Затвердження  річної фінансової  звітності   та   порядок розподілу  прибутку  за  2015 рік. 
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТЕРА»за 2015р.(тис.грн.) 

Найменування     показника період 
звітний попередній 

Усього активів                                                                                   7184.3      5946.2 
Основні засоби                                                                                       3158.7      2719.3 
Довгострокові фінансові інвестиції                                                                   - - 
Запаси   2772.8     1838.6 
Сумарна дебіторська заборгованість                                                  277.9      232.1 
Грошові кошти та їх еквівалент                                                             728.2      336.3 
Нерозподілений прибуток                                                                       4890.7     4276.3 
Власний капітал                                                                                   4949.0     4334.6 
Статутний капітал                                                                                  29.9 29,9 
Довгострокові зобов’язання  - 
Поточні зобов’язання                                                                             2235.3    1611.6 
Чистий прибуток(збиток)                                                                             2818.2    2204.8 
Середньорічна кількість акцій /шт./                                                    2990 2990 
Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду (шт.) - - 
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду - - 

Чисельність працівників на кінець  періоду /осіб/ 70 70 
  Дата   складання  переліку  акціонерів,  які мають  право  брати  участь  у  чергових  річних  
Загальних  Зборах  акціонерів  Товариства  станом  на  24  годину  -  18  квітня  2016 року.   
 Учасникам  чергових  річних  Загальних   Зборів  акціонерів  Товариства  необхідно мати  при  
собі  документ,  що  посвідчує  особу (паспорт), представникам  акціонерів – довіреність  про  
передачу  їм  прав  на  участь  у  чергових  річних  Загальних  Зборах  акціонерів  Товариства,  
оформлену  згідно  вимог  чинного  законодавства  та документ, що  посвідчує особу (паспорт)                               
З матеріалами порядку денного чергових  річних  Загальних  Зборів  акціонерів  Товариства 
акціонери  можуть  ознайомитися  звернувшись  за адресою: кімната  № 309, вул.. 50 років СРСР 
7, м.Чернігів,Україна ,14030 
Посадова  особа товариства,  відповідальна  за  порядок  ознайомлення  акціонерів  з  
документами. – голова правління  Якимець  Анатолій  Володимирович. 
 Довідки  за  телефоном: (0462) 606-740 
Це оголошення розміщене в бюлетені «Цінні папери України» № 49 від 18.03.2016р. 
 
Голова правління                                                                          А.В. Якимець  
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