
Р1ЧНА1НФОРМАЦ1Я 
емггента цшних nanepie

I. Основш в1домост1 про емггента
1. Повне найменування емпента, код за СДРПОУ, 
мюц́езнаходження, м!жм!ський код та телефон 
емкента

ПУБЛГЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
ЧОРНОМОРПОЛ1ГРАФМЕТАЛ", 
00383708, Прив!зна, 1, Одеса, 
Малиновський, Одеська область, 65098, 
Украша, 8(048)715-16-16

2. Дата розкриття повного тексту pinHoi шформацп у 
загальнодоступн!й шформацшнш баз! даних KoMici!

21.04.2017

3. Адреса сторшки в мереж! 1нтернет, на якш 
розм!щено регулярну р!чну шформацпо

http:// chpm.ukrbiz.info/

4. Найменування, код за СДРПОУ аудиторсько! ф!рми 
(П.1.Б. аудитора -  ф!зично! особи - пщприемця), якою 
проведений аудит фшансово! звНност!

Товариство з обмеженою 
вщповщальшстю Аудиторська ф!рма 
"НАШ АУДИТ", 21032613

5 .1нформащя про загальш збори (роздал 
заповнюеться у випадасу, якщо емггент - акцюнерне 
товариство).* Зазначаеться гнформащя про 
проведения або непроведения загальних чергових та 
позачергових збор!в та у pasi i'x непроведения 
вказуються причини, також зазначаеться передне 
питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, 
що подавали пропозицп до перелшу питань порядку 
денного, у раз! проведения позачергових збор!в 
зазначаеться особа, що шндювала проведения . 
загальних збор!в, результати розгляду питань 
порядку денного. У раз! якщо загальш збори не 
вщбулися, вказуються причини

Вид загальних збор!в - черговь Дата 
проведения: 20.04.2016 року. Кворум 
збор!в: 95,514% до загально! кшькост! 
голошв. Перелж питань, що розглядалйся 
на загальних зборах:
1. Обрання голови та секретаря загальних 

збор1в.
Виршили:
Обрати: головою загальних збор1в 
Тимофеенко В.В., секретарем загальних 
збор!в Шендеровського В.Ю.
Ршення прийняте.
2. Вибрання член1в счетно! KOMicii 
загальних збор1в та закшчення и 
повноважень.
Виршшли:
Вибрати счетную KOMicito у склад! 3 

член!в:
- Личикаки Л.1. - голова KOMicii;
- Артамонова О. А. - секретар KOMicii;
- Колосова А.В. - член KOMicii'.
3. Затвердження порядку голосування та 
регламенту проведения загальних збор1в. 
Виршили:
- затвердити порядок голосування;
- регламент робота загальних збор!в;
4. 3eiT Наглядово'! ради за 2015р.
Виршили: Звгг Наглядово! ради за 2015р.- 
прийняти до уваги;
5. ЗвН генерального директора за 2015 р. 
Виршили: Звгг генерального директора за 
2015 р. прийняти до уваги.
6.Звгг доч!рнього пщприемства "Над!я" за 
2015р.
Виршили: Зв!т доч1рнього пщприемства 
"Над!я" за 2015р. прийняти до уваги. 
7.Лквщащя доч!рнього пщприемства 
"Над!я" ________________________



Вир1шили: Доч1рне шдприемство "Над1я" 
лшвщувати.
8. Звгг ревшйно! KOMici'i за 2015р.
Вир1шили: Зв1т рев1зшно! KOM ici'i за 2015р. 
прийняти до уваги.
9. Затвердження р1чного звггу Товариства 
за 2015р.
Вир1шили:
- Ичний баланс, звгг про ф1нансових 
результатах та фшансово-майновому стану 
акц1онерного товариства, ДП ”Над1я" за 
2015р. Та висновок рев1зШно! комка́! за 
2015р.
10. Визначення основних напрямгав 
д1яльност1 товариства на 2016р.
Вир1шили: основн1 напрямки д1яльност1 
товариства на 2016р. прийняти.
11. Про розподш прибутку, збитюв 
Товариства.
Вир1шили:
За результатами фшансово-господарсько! 
д1яльност1 товариства за 2015р. Товариство 
отримало збиток 1059 т.грн., з нарастаючим 
тдсумком збиток складае 3867 тис.грн. 
Прийняли ршення:
- прийняти до уваги шформащю по 
збиткам, отриманим товариством у 2015р.
- Наглядовш рад1 скоординувати роботу з 
лшвщацп збиточно! д1яльност1 Товариства
12. Обрання член1в Наглядово! ради. 
Вир1шили: За шдсумками кумулятивного 
голосування до складу Наглядово! ради 
Товариства обрати:
Лггвак Н.Б., Штвш Д.О., Симхович Н.Х., 
Тимофеенко В.В., Шендеровський В.Ю.
13. Затвердження умов цившьно-правових 
договор1в, як1 будуть укладатися з членами 
Наглядово! ради, встановлення розм1ру 1х 
винагороди.
Вир1шили:
- затвердити умови Приблизного договору 
для укладання з членами Наглядово! ради.
- Признати дощльним запропонувати 
членам Наглядово! ради укласти догов1р на 
громадських засадах (без виплати 
винагороди)
14. Обрання уповноважено!' особи 
Товариства для подписания договор1в з 
обраними членами Наглядово'1 ради 
Товариства.
Виршшли: обрати уповноваженою особою 
ПАТ “ ЗАВОД
ЧОРНОМОРПОЛ1ГРАФМЕТАЛ ” для 
пщписання договор1в з обраними членами 
Наглядово! ради Лггвша 0.1.______________



15. Обрання члешв Рев!з!йно1 KOMicii 
Товариства.
Виршшли: За п1дсумками кумулятивного 
голосування до складу Рев!зщно'! KOMicii' 
Товариства обрати:
Грабовський Н.Д., Личикап Л.1., Мгзюк 
С.А.
Загальш збори вщбулися.

6 .1нформащя про дивщенди. Ънформащя про дивщенди заповнюегься у раз! прийняття рниення
про виплату дивщендов. У раз! якщо за результатами звшгого та попереднього роив рппення щодо 
виплати див!денд!в не приймалось, про це зазначаеться

За результатами звйного 
пер!оду

За результатами перюду, що передував 
звйному

за
проетими
акщями

за
прившейованими

акщями

за
проетими
акц!ями

за прившейованими акщями

Сума
нарахованих 
дивщещцв, грн
Нарахован! 
дивщенди на 
одну акщю, грн
Сума
виплачених/ 
перерахованих 
дивщенд!в, грн
Дата складення 
передку oci6, 
яп мають право 
на отримання 
дивщенд!в
Дата (дати) 
перерахування 
дивщещцв 
через
депозитарну 
систему i3 
зазначенням 
сум (грн) 
перерахованих 
дивщенд!в на 
вщповщну дату

Дата (дати)
перерахування/
вщправлення
дивщенд1в
безпосередньо
акцюнерам i3
зазначенням
сум (грн)
перерахованих/
вщправлених
дивщенд!в на



II. О сновт показники фшансово-господарськоТ д1яльност1 емггента
Найменування показника Перюд

звггний попереднш
Усього актив1в 14205 13786
Основт засоби (за залишковою вартютю) 10049 12977
Довгостроков! фшансов1швестицп 12 12
Запаси 3064 315
Сумарна дебИорська заборговашсть 468 36
Грошов1 кошти та 1х екв1валенти 525 338
Власний каштал 10850 9890
Статутний каштал 1475 1475
Нерозподшений прибуток (непокритий збиток) -2661 -3867
Довгостроков1 зобов'язання i забезпечення 43 40
Поточи! зобов'язання i забезпечення 3312 3856
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцпо (грн) 629,15 -717,97
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцпо (грн) 629,15 -717,97
Середньор1чна кшькють простих акцш (шт.) 1475 1475
Цшш папери власних випусшв, викуплеш 
протягом звггоого перюду

загальна номшальна 
вартю́ть 0 0

у вщсотках в(ц статутного 
кашталу 0 0

Загальна сума конгпв, витрачених на викуп цшних nanepie власних випусюв 
протягом перюду

0 0


