                         ПАТ «Луцький пивзавод» (код ЄДРПОУ 00381775) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 29 квітня 2016 року о 10.00,  43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, буд. 69, перший поверх адмінприміщення ПАТ «Луцький пивзавод».
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється за місцем проведення загальних зборів з 8.30 до 9.50 у день проведення загальних зборів.
3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24.00 год.  25 квітня 2016 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
	Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
	Обрання  голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту проведення загальних зборів. 

Звіт наглядової ради Товариства за 2014 – 2015 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Звіт правління ПАТ «Луцький пивзавод»  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 – 2015 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.
Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2014 – 2015 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
	Затвердження річних звітів, балансів Товариства за результатами фінансових 2014, 2015 рр., розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків.
	Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
	Обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів  з головою та членами наглядової ради. 
	Припинення повноважень  голови та членів ревізійної комісії Товариства.
	Обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.
	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії.
	  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладення  від імені Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.
	   Внесення змін до Cтатуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства. 
	   Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про лічильну комісію Товариства шляхом викладення в новій редакції та затвердження їх нової редакції. Надання повноважень на підписання нової редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про лічильну комісію Товариства.
Для участі у зборах акціонеру необхідно при собі мати:  документ (паспорт), що засвідчує особу акціонера чи його представника;  довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб). У відповідності з п.10 розділу YI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів, будуть враховуватись голоси тих акціонерів, які уклали договір на обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені в обраній емітентом депозитарній установі – ПАТ «Ощадбанк» (м.Київ, вул. Госпітальна, 12г) або здійснили перехід прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, буд. 69  в бухгалтерії  ПАТ «Луцький пивзавод», у робочі дні (понеділок – п’ятниця) у робочий час з 9.00 до 12.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.  Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами,  т.в.о. голови правління  Згурський Євгеній Геннадійович, тел. (0332) 78-49-60. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів вносяться відповідно до статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн).
Найменування показника
період

звітний
2015 р.
попередній
2014 р.
Усього активів
8779
11353
Основні засоби
7084
7704
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
1674
3103
Сумарна дебіторська заборгованість
3
167
Грошові кошти та їх еквіваленти
3
3
Нерозподілений прибуток
-3429
- 2799
Власний капітал
-3219
- 2589
Статутний капітал
210
210
Довгострокові зобов'язання
3592
11395
Поточні зобов'язання
8406
2547
Чистий прибуток (збиток)
-630
-1521
Середньорічна кількість акцій (шт.)
838760
838760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
8
11
                         Наглядова рада ПАТ «Луцький пивзавод»
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