Приватне акціонерне товариство "Лоция" (24546092)
Дата регистрации: 28.10.1996
Адрес: 8038200000 , м. Київ, бул.Л.Українки,7-Б, літ.А, офіс 157,01133

Квед

Название

70.22

Консультування з питань комерційної діяльності й керуванняКонсультування з питань
комерційної діяльності й керування

78.10

Діяльність агентств працевлаштування

69.10

Діяльність у сфері права

Собственники предприятия в 4 квартале 2015 года
Власник

Цінні папери

Вид особи

Найменування,
код ЄДРПОУ,
країна

Вид, форма
випуску та
форма
існування

Номінальна
вартість

Кількість

Від загальної
кількості (%)

юридична

Приватне
акціонерне
товариство
"Українська
промислова
страхова
компанія",
22957885,
УКРАЇНА

Акція проста
бездокументар
на іменна

187.50

147960

77.0625

юридична

Приватне
акціонерне
товариство
"БРОК-ЕКСПЕРИ
МЕНТ",
31751351,
УКРАЇНА

Акція проста
бездокументар
на іменна

187.50

44040

22.9375
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Приватне акціонерне товариство "Лоция". Приватне акціонерне
товариство "ЛОЦИЯ"
Дата здійснення дії:

05.07.2015

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента:

24546092

Місцезнаходження
емітента:

м. Київ, бул.Л.Українки,7-Б, літ.А, офіс 157,01133

Директор

Коробка Василь Єгорович

1.Проведені позачергові збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори).
2.Дата проведення загальних зборів – 05 липня 2015 року.
3.Загальні збори проведені за місцезнаходженням Товариства: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, буд.
7Б, літера А, офіс 157.
4.Порядок денний позачергових загальних зборів:
1). Обрання Голови та секретаря зборів, членів Лічильної комісії, затвердження регламенту
позачергових загальних зборів Товариства.
2). Звільнення Директора Товариства.
3).Призначення Директора Товариства.
Прийняті рішення :
Звільнити Директора Товариства Коробку Ростислава Васильовича за власним бажанням з 15.05.2015 .
Призначити директором Товариства Коробку Василя Єгоровича з 05.07.2015 року .

Директор
ПрАТ «ЛОЦИЯ»Коробка В.Є.
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Приватне акціонерне товариство "Лоция". Приватне акціонерне
товариство "ЛОЦИЯ"
Дата здійснення дії:

30.09.2014

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента:

24546092

Місцезнаходження
емітента:

м. Київ, проспект Возз'єднання,7-А,02160

Директор

Коробка Ростислав Васильович

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Позачерговими загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЛОЦИЯ»
Голова загальних зборів
__________________ Шарай К.В..
Секретар загальних зборів
__________________ Коробка В.М.
ПРОТОКОЛ № 21
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
приватного акціонерного товариства
«ЛОЦИЯ»
(Код ЄДРПОУ – 24546092)

Дата проведення позачергових загальних зборів: 30 вересня 2014 року
Час початку позачергових загальних зборів: 13:00 годин.
Місце проведення позачергових загальних зборів: Україна, 01133, м.Київ, бул. Л.Українки,7-Б,
(сек ція А),офіс157.
Позачергові загальні збори відкрив Директор Коробка Ростислав Васильович, який поінформував, що
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VI зі змінами та
доповненнями, виданий наказ (наказ № 1 від 27 серпня 2014 року ) про скликання та проведення
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, та призначив Реєстраційну комісію для реєстрації
акціонерів та їх представників, які прибувають на позачергові загальні збори. Відповідно до чинного
законодавства Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів і їх представників, що прибули на
позачергові загальні збори, про що склала відповідний перелік акціонерів. Слово для інформування
присутніх про наявність кворуму позачергових загальних зборів надається Голові Реєстраційної комісії
Берещенко Ірині Володимирівні ,яка проінформувала,що відповідно до чинного законодавства
Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів і їх представників, що прибули на позачергові
загальні збори, про що склала відповідний перелік акціонерів,та проінформування присутніх про
наявність кворуму Загальних зборів : Берещенко І.В.:
Станом на дату проведення позачергових загальних зборів зареєстрований статутний капітал
Товариства складає 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів грн. 00 коп.) гривень, який поділений на
192 000 (сто дев’яносто дві тисячі) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 187,50 ( сто
вісімдесят сім грн.50 коп.) гривень кожна. Кожна акція Товариства є голосуючою з усіх питань порядку
денного Загальних зборів.
Реєстрація акціонерів проводилась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у
позачергових загальних зборах акціонерів складений депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій
України» станом на 24 годину 24вересня 2014 року. Відповідно до нього, акціонерами товариства є 2
особи, які в сукупності володіють 192 000 (сто дев’яносто двома тисячами) простих іменних акцій, що
становить 100% статутного капіталу Товариства. Викуплених акцій товариство не має.
Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори
акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є
власниками не менш як 60% (шістдесяти) відсотків голосуючих акцій. Так, кворумом цих позачергових
загальних зборів є реєстрація 192 000 (сто дев’яносто дві тисячі) простих іменних акцій, що становить
100% статутного капіталу Товариства.
Станом на 12 годину 55 хвилин 30 вересня 2014 року (дату і час закінчення реєстрації акціонерів)
Реєстраційною комісією для участі у позачергових загальних зборах зареєстровано 2(два) акціонери та
їх представники, які є власниками 192 000 (сто дев’яносто двома тисячами) штук голосуючих акцій
Товариства, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Повноваження присутніх акціонерів та їх представників були належним чином перевірені та
підтверджені. За результатами реєстрації акціонерів складено перелік акціонерів та їх представників,
які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах (додається).
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Таким чином, кворум для проведення позачергових загальних зборів акціонерів досягнуто та
позачергові загальні збори необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення з усіх питань
порядку денного.
Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.
Порядок денний( перелік питань, що виносяться на голосування) позачергові загальних зборів:
1. Обрання Голови , секретаря, членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів
Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства , шляхом викладення Статуту в новій редакції.
3.Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту.
Коробка Р.В.: Інших пропозицій від акціонерів щодо питань порядку денного та/або проектів рішень з
цих питань у встановлений законом термін внесено не було.
Переходимо до розгляду питань порядку денного.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
По питанню № 1 порядку денного:
Коробка Р.М.: Розглядаємо перше питання порядку денного « Обрання Голови, секретаря та членів
Лічильної комісії, затвердження регламенту позачергових загальних зборів Товариства.»
З цього питання запропоновано наступний проект рішення:
Обрати Головою позачергових загальних зборів – Шарая Костянтина Вікторовича, секретарем – Коробка
Валентину Миколаївну, Головою лічильної комісії –– Варуша Світлану Миколаївну, Членом лічильної
комісії – Слатвінську Юлію Миколаївну.
Затвердити наступний регламент роботи позачергових загальних зборів:
1.Доповідь по кожному питанню порядку денного до 10 хв.
2.Виступи та обговорення до 5 хв.
3.Підсумки голосування оголосити по кожному питанню окремо до закриття позачергових загальних
зборів.
4.Запитання від учасників зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.
5. Закінчити позачергові загальні збори до 14:00 год.
Прошу всіх учасників позачергових загальних зборів проголосувати .
Слово для оголошення підсумків голосування надається Директору Товариства Коробка Ростиславу
Васильовичу, оскільки Лічильна комісія ще не сформована.
Голосували:
«За» - 192 000 голосів, що складає 100% голосів присутніх акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів присутніх акціонерів;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів присутніх акціонерів.
За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах,
прийняте наступне рішення:
Обрати Головою позачергових загальних зборів – Шарая Костянтина Вікторовича, секретарем – Коробка
Валентину Миколаївну, Головою лічильної комісії –– Варуша Світлану Миколаївну, Членом лічильної
комісії – Слатвінську Юлію Миколаївну.
Затвердити наступний регламент роботи позачергових загальних зборів:
1.Доповідь по кожному питанню порядку денного до 10 хв.
2.Виступи та обговорення до 5 хв.
3.Підсумки голосування оголосити по кожному питанню окремо до закриття позачергових загальних
зборів.
4.Запитання від учасників зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.
5. Закінчити позачергові загальні збори до 14:00 год.
З питання № 2 порядку денного: » Про внесення змін до Статуту Товариства , шляхом викладення
Статуту в новій редакції ».
Голова загальних зборів Шарая К.В.: У зв’язку з пропозицією акціонерів змінити місцезнаходження
Товариства на адресу : 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки,7-б,
(секція А,) офіс157, необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства.
Тому, пропоную проголосувати за наступний проект рішення:
У зв’язку з пропозицією акціонерів змінити місцезнаходження Товариства на адресу : 01133, м. Київ,
бульвар Лесі Українки,7-Б, (секція А) ,офіс157, внести відповідні зміни до Статуту Товариства, шляхом
викладення Статуту в новій редакції . Прошу всіх учасників позачергових загальних зборів голосувати.
Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Варуша С.М.
Голосували:
«За» - 192 000 голосів, що складає 100% голосів присутніх акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів присутніх акціонерів;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів присутніх акціонерів.
За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах,
прийняте наступне рішення:
Змінити місцезнаходження Товариства на адресу : 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки,7-Б, (секція А)
,офіс157, внести відповідні зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції
З питання № 3 порядку денного.» Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту».
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Голова загальних зборів Шарай К.В.: Уповноважити Директора Товариства Коробку Ростислава
Васильовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.
Проект рішення ставиться на голосування. Прошу голосувати
Слово для оголошення підсумків голосування надається Голові Лічильної комісії Варуша С.М.
Голосували:
«За» - 192 000 голосів, що складає 100% голосів присутніх акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів присутніх акціонерів;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів присутніх акціонерів.
За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах,
прийняте наступне рішення:
Уповноважити Директора Товариства Коробку Ростислава Васильовича підписати нову редакцію
Статуту Товариства.
Пропозицій та зауважень по суті розгляду питань порядку денного не надходило.
Позачергові загальні збори акціонерів оголошуються закритими.
Час закінчення позачергових загальних зборів: 14.00 годин.
Перелік додатків до протоколу Зборів акціонерів Товариства:
1.Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах (Додаток № 1).
2.Протокол лічильної комісії (Додаток № 2).
Голова зборів Шарай К.В.
Секретар зборів Коробка В.М.
Директор Коробка Р.В.
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Приватне акціонерне товариство "Лоция". Приватне акціонерне
товариство "ЛОЦИЯ"
Дата здійснення дії:

29.08.2014

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента:

24546092

Місцезнаходження
емітента:

м. Київ, проспект Возз'єднання,7-А,02160

Директор

Коробка Ростислав Васильович

Приватне акціонерне товариство «ЛОЦИЯ»
(Код ЄДРПОУ24546092) (далі також «Товариство»)
повідомляє про проведення позачергових чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства : 01133, м. Київ, м.Київ, бульвар Лесі Українки,7-б,(літера А) офіс157.
Дата, час проведення позачергових загальних зборів: 30 вересня 2014 року о 13 год. 00 хв.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах:30 вересня
2014 року з 12 год.30 хв. до 12 год. 55 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в позачергових загальних зборів:
станом на 24 годину 24.09.2014р.( станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення
позачергових загальних зборів).
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) позачергових загальних зборів
акціонерів Товариства:
1. Обрання Голови , секретаря, членів Лічильної комісії, затвердження регламенту позачергових
загальних зборів Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства , шляхом викладення Статуту в новій редакції.
3.Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами/документами, з якими вони можуть ознайомитися під
час підготовки до загальних зборів:
Ознайомитися з матеріалами/документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, акціонер може за адресою: 01133, м. Київ, м.Київ, бульвар Лесі Українки,7-б,(літера А) офіс157
ПрАТ «ЛОЦИЯ» (бухгалтерія) у період з 30 серпня 2014 р. по 30 вересня 2014 року у всі робочі дні з 9:00
до 16:00 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер подає на ім’я Товариства письмову заяву.
Відповідальна посадова особа товариства з питань ознайомлення акціонерів з документами – Коробка
Р.В.
Для реєстрації для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу
(паспорт); представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право
участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.
Адреса для надання пропозицій: 01133, м. Київ, м.Київ, бульвар Лесі Українки,7-б,(літера А) офіс157
ПрАТ «ЛОЦИЯ».
Телефон для довідок: 044-221-01-79
Директор ПрАТ «ЛОЦИЯ» Коробка Р.В.

www.stockworld.com.ua, sw@stockworld.com.ua, +38 063 505 44 04

Приватне акціонерне товариство "Лоция". ПрАТ "ЛОЦИЯ"
Дата здійснення дії:

21.03.2014

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента:

24546092

Місцезнаходження
емітента:

м. Київ, проспект Возз'єднання,7-А,02160

Директор

Коробка Ростислав Васильович

www.stockworld.com.ua, sw@stockworld.com.ua, +38 063 505 44 04

Приватне акціонерне товариство «ЛОЦИЯ»
код за ЄДРПОУ 24546092 (далі також «Товариство»)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: 02160 м. Київ, просп. Возз’єднання, 7а
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 22 квітня 2014 року о 11 год. 00 хв. за адресою: 02160
м. Київ, просп. Возз’єднання, 7а, офіс 728.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 22 квітня 2014 року з 10
год.30 хв. до 10 год. 55 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24
годину 16 квітня 2014 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних
зборів).
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Голови , секретаря, членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів
Товариства.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5.Затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської
діяльності Товариства у 2013 році.
7.Прийняття рішення про вчинення/затвердження значних правочинів та про попереднє схвалення
значних правочинів.
8. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
9.Припинення повноважень Ревізора Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами/документами, з якими вони можуть ознайомитися під
час підготовки до загальних зборів:
Ознайомитися з матеріалами/документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, акціонер може за адресою: 02160 м. Київ, просп. Возз’єднання, 7а, офіс 728, ПрАТ «ЛОЦИЯ»
(бухгалтерія) у період з 22 березня 2014 р. по 22 квітня 2014 року у всі робочі дні з 9:00 до 16:00 год., а
в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер подає на ім’я Товариства письмову заяву.
Відповідальна посадова особа товариства з питань ознайомлення акціонерів з документами – Коробка
Р.В..
Для реєстрації для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу
(паспорт); представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право
участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.
Адреса для надання пропозицій: 02160 м. Київ, просп. Возз’єднання, 7а, офіс 728, ПрАТ «ЛОЦИЯ».
Телефон для довідок: 044-559-45-35
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показникаПеріод
ЗвітнийПопередній
Усього активів5387753877
Основні засоби-Довгострокові фінансові інвестиції-Запаси-Сумарна дебіторська заборгованість-Грошові кошти та їх еквіваленти-Нерозподілений прибуток-Власний капітал в т.ч.3700037000
Статутний капітал3600036000
Довгострокові зобов’язання 1687716877
Поточні зобов’язання-Чистий прибуток (збиток)-7140,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)192000192000
Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду (шт.)-Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду-Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)11

Директор ПрАТ «ЛОЦИЯ» Коробка Р.В.

www.stockworld.com.ua, sw@stockworld.com.ua, +38 063 505 44 04

Приватне акціонерне товариство "Лоция". проведення
загальних зборів акціонерів
Дата здійснення дії:

23.04.2013

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента:

24546092

Місцезнаходження
емітента:

м. Київ, проспект Возз'єднання,7-А,02160

Директор

Коробка Ростислав Васильович

Приватне акціонерне товариство «ЛОЦИЯ»
(Код ЄДРПОУ 24546092) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів
Товариства, які відбудуться 27 квітня 2012 року о 12.00 годині 00хв. за адресою:
м.Київ, проспект Возз’єднання,7-а.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників о 11.30 год..- закінчення реєстрації
11год.45хв.
Дата складання переліку акціонері Товариства,які мають право на участь у загальних зборах акціонерів
визначається станом на 24 годину 23 квітня 2012 року.
Порядок денний :
1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів, членів Лічильної комісії, затвердження
регламенту загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження річного звіту Директора Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності
Товариства на 2012 рік.
3. Про затвердження річного звіту Ревізора Товариства за 2011 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та звіту Ревізора Товариства.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у
2011 році.
7. Про затвердження значних правочинів.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період до 27 квітня
2013 року, та визначення їх граничної сукупної вартості.
Довідки та ознайомлення з необхідними матеріалами про проведення зборів за адресою: м.Київ
проспект Возз’єднання,7-а. тел.. 221-01-79.
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Директор
Корбка Ростислав Васильович.
Для участі в загальних зборах акціонерів при собі мати:
для акціонера – документ, що засвідчує особу;
для довірених осіб – документ, що засвідчує особу та доручення на право голосування.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показникаПеріод
ЗвітнийПопередній
Усього активів46739,546739,5
Основні засоби-Довгострокові фінансові інвестиції-Запаси-Сумарна дебіторська заборгованість2720,72720,7
Грошові кошти та їх еквіваленти-Нерозподілений прибуток(10125,1)(10125,1)
Власний капітал в т.ч.29859,229859,2
Статутний капітал3600036000,0
Довгострокові зобов’язання 16880,0Поточні зобов’язання0,316880,3
Чистий прибуток (збиток)-(446,1)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)11
Директор Коробка Р.В.

www.stockworld.com.ua, sw@stockworld.com.ua, +38 063 505 44 04

Приватне акціонерне товариство "Лоция". проведення
загальних зборів
Дата здійснення дії:

27.04.2012

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента:

24546092

Місцезнаходження
емітента:

м. Київ, проспект Возз'єднання,7-А,02160

Директор

Коробка Ростислав Васильович

Приватне акціонерне товариство «ЛОЦИЯ»
(Код ЄДРПОУ 24546092) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів
Товариства, які відбудуться 27 квітня 2012 року о 12.00 годині 00хв. за адресою:
м.Київ, проспект Возз’єднання,7-а.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників о 11.30 год..- закінчення реєстрації
11год.45хв.
Дата складання переліку акціонері Товариства,які мають право на участь у загальних зборах акціонерів
визначається станом на 24 годину 23 квітня 2012 року.
Порядок денний :
1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів, членів Лічильної комісії, затвердження
регламенту загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження річного звіту Директора Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності
Товариства на 2012 рік.
3. Про затвердження річного звіту Ревізора Товариства за 2011 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та звіту Ревізора Товариства.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у
2011 році.
7. Про затвердження значних правочинів.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період до 27 квітня
2013 року, та визначення їх граничної сукупної вартості.
Довідки та ознайомлення з необхідними матеріалами про проведення зборів за адресою: м.Київ
проспект Возз’єднання,7-а. тел.. 221-01-79.
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Директор
Корбка Ростислав Васильович.
Для участі в загальних зборах акціонерів при собі мати:
для акціонера – документ, що засвідчує особу;
для довірених осіб – документ, що засвідчує особу та доручення на право голосування.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показникаПеріод
ЗвітнийПопередній
Усього активів46739,546739,5
Основні засоби-Довгострокові фінансові інвестиції-Запаси-Сумарна дебіторська заборгованість2720,72720,7
Грошові кошти та їх еквіваленти-Нерозподілений прибуток(10125,1)(10125,1)
Власний капітал в т.ч.29859,229859,2
Статутний капітал3600036000,0
Довгострокові зобов’язання 16880,0Поточні зобов’язання0,316880,3
Чистий прибуток (збиток)-(446,1)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)11
Директор Коробка Р.В.

www.stockworld.com.ua, sw@stockworld.com.ua, +38 063 505 44 04

Приватне акціонерне товариство "Лоция". проведення
загальних зборів
Дата здійснення дії:

28.04.2011

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента:

24546092

Місцезнаходження
емітента:

м. Київ, проспект Возз'єднання,7-А,02160

Директор

Коробка Ростислав Васильович

Приватне акціонерне товариство «ЛОЦИЯ»
(Код ЄДРПОУ 24546092) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів
Товариства, які відбудуться 28 квітня 2011 року о 09.00 годині 00хв. за адресою:
м.Київ, бульвар Дружби Народів,10.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників о 08.30 год..- закінчення реєстрації
08год.45хв.
Дата складання переліку акціонері Товариства,які мають право на участь у загальних зборах акціонерів
визначається станом на 24 годину 22 квітня 2011 року.
Порядок денний :
1.Обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, а також секретаря та голови
зборів.
2. Затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2010рік.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2010 рік. Затвердження річного звіту та
балансу за 2010рік.
4.Визначення порядку розподілу прибутку( покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2010
році.
5.Про внесення змін до Статуту Товариства , шляхом викладення Статуту в новій редакції.
6.Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту.
7. Відкликання Ревізора Товариства .Обрання Ревізора Товариства.
8.Відкликання Ревізора Товариства.Обрання Ревізора Товариства.
9.Внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність
Товариства,шляхом викладення Положень у новій редакції.
10.Про затвердження значних правочинів.
11.Визначення та затвердження основних напрямків діяльності товариства в 2011 році.
Довідки та ознайомлення з необхідними матеріалами про проведення зборів за адресою: м.Київ,
бульвар Дружби Народів,10, тел..для довідок : 221-01-79.
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Директор
Корбка Ростислав Васильович.
Для участі в загальних зборах акціонерів при собі мати:
для акціонера – документ, що засвідчує особу;
для довірених осіб – документ, що засвідчує особу та доручення на право голосування.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показникаПеріод
ЗвітнийПопередній
Усього активів4761831617,7
Основні засоби-Довгострокові фінансові інвестиції-Запаси-Сумарна дебіторська заборгованість191533153
Грошові кошти та їх еквіваленти-5,2
Нерозподілений прибуток(7297,5)(7297,5)
Власний капітал в т.ч.4630530305,3
Статутний капітал3600036000,0
Довгострокові зобов’язання 16900900,0
Поточні зобов’язання13121312
Чистий прибуток (збиток)-(2381,5)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)11
Директор Коробка Р.В.

www.stockworld.com.ua, sw@stockworld.com.ua, +38 063 505 44 04

Приватне акціонерне товариство "Лоция". особлива інформації
про емітента
Дата здійснення дії:

29.03.2013

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента:

24546092

Місцезнаходження
емітента:

м. Київ, проспект Возз'єднання,7-А,02160

Директор

Коробка Ростислав Васильович

28 березня 2013 року ПрАТ " ЛОЦИЯ " отримало в ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів »
зведений обліковий реєстр власників цінних паперів вих. .№ 5592-9903Оп від 27.03.2013, в якому
міститься наступна інформація:
В результаті купівлі-продажу акцій, власниками акцій,яким належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій є:
HARASTORM CAPITAL LAMATED, Кіпр, код реєстрації НЕ 278919, місцезнаходження Кіпр 1060 Кіпр Нікосія
Стасіну, 1,МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-Й поверх, кв./оф. 4, Платея Елефтріас, володіє 147960 штуками простих
іменних акцій, що становить 77,0625% голосуючих акцій.
Приватне акціонерне товариство «Брок-Експеримент», код ЄДРПОУ 31751351, місцезнаходження 02160,
м. Київ, проспект Возз’єднання,7-а, володіє 44040 штуками простих іменних акцій, що становить
22,9375% голосуючих акцій.
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