
 

 

 

До відома акціонерів ВАТ «АБ «Бізнес Стандарт», м. Київ  
Правління ВАТ «АБ «Бізнес Стандарт» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ВАТ «АБ «Бізнес 

Стандарт» відбудуться  «30» квітня 2010 року за адресою: м. Київ, бул. Шевченко, 11 «А». 

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників буде проводитись у приміщенні ВАТ «АБ «Бізнес Стандарт» 

за адресою: м. Київ, бул. Шевченко, 11 «А», з 08-45 год. до 09-15 год. 

Початок роботи зборів о 09-30 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «15» березня 2010 року.  

 

Порядок денний: 

1.    Звіт Правління ВАТ «АБ «Бізнес Стандарт» про результати роботи за 2009 рік. 

2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ВАТ «АБ «Бізнес Стандарт» за 2009 рік.  

3. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про річний звіт та баланс ВАТ «АБ «Бізнес 

Стандарт» за 2009 рік.  

4. Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «АБ «Бізнес Стандарт» за 2009 рік, строку та порядку 

розподілу фінансового результату та використання фондів ВАТ «АБ «Бізнес Стандарт».  

 

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – довіреність, 

оформлену згідно чинного законодавства України. 

Загальні збори скликаються Правлінням ВАТ «АБ «Бізнес Стандарт» за вимогою Спостережної ради ВАТ «АБ 

«Бізнес Стандарт». 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, яки пропонуються для розгляду на загальних зборах: з «15» березня 

2010 р. до дати проведення загальних зборів за адресою м. Київ, бул. Шевченко, 11 «А», директор Департаменту 

інвестиційного обслуговування Карелін А.В., контактний телефон (44) 393-25-55, факс: (44) 393-25-80, у день 

проведення зборів: з 08-45 у реєстраційної комісії. 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку (тис. грн.) за 2009 рік 

Найменування показника  
період  

звітний  попередній  

Усього активів   930887 937713 

Основні засоби   67547 70529 

Довгострокові фінансові інвестиції   0 347 

Запаси  75 66 

Сумарна дебіторська заборгованість   1644 3232 

Грошові кошти та їх еквіваленти  89958 24593 

Нерозподілений прибуток  (5621) (8041) 

Власний капітал  180975 102213 

Статутний капітал  165000 85000 

Довгострокові зобов'язання 259755 235496 

Поточні зобов'язання  490157 598509 

Чистий прибуток (збиток)  560 2548 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  3300000 1700000 

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

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  - - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  420 380 

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні ГКЦБФР 

«Бюлетень. Цінні папери України» №46 від 15.03.2010 р. 


