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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Успіх – це коли ти 9 разів упав, але 10 разів піднявся».
(Джон Бон Джові)
Актуально

Свято хліба 2017р.

Підприємства
Львова

ПП «Рома стиль»

Нормативно –
правова база

Набув ЧИННОСТІ ЗАКОН, ЩО ЗМІНЮЄ ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

Анонс

Виставка – ярмарок «Львівський товаровиробник» 5-9 жовтня 2017р
Вчимося бізнесу 25 вересня – 6 жовтня 2017р.

Свято хліба 2017

Актуально
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ПП «Рома стиль»

Підприємства
Львова

http://city-adm.lviv.ua/

Підприємство Roma style засноване у 2000р у місті Львові.
З перших років роботи підприємство Roma style завоювало довіру покупців
як виробник високоякісного, комфортного, стильного та довговічного взуття.
З 2004 року фабрика розширила
своє виробництво і нарощує темпи
та потужності.
У
2008
році
провідними
спеціалістами
фірми
Cherim (Італія) запущена нова
автоматизована лінія для затяжки
взуття, що дає нові можливості
Roma style як виробнику і переваги
для клієнта.
Виробництво Roma style спеціалізується на виготовленні високоякісної
продукції. Стратегічним плюсом компанії є наявність кваліфікованого
персоналу та автоматизованих процесів.
Фабрика Roma style дотримується усіх гігієнічних вимог, тому використовує
екологічно чисті матеріали та натуральну шкіру. Висока якість продукції
забезпечується завдяки використанню обладнання провідних європейський
виробників, таких як Cherim, Durkopp Adler, Atom, Comeltz, Brother(або отак
Roma style є однією з провідних українських фірм, які прогресують у
оснастці виробництва.
Компанія Roma style регулярно представляє нові колекції на українських та
міжнародних взуттєвих виставках.
Впродовж двох футбольних сезонів компанія Roma style була спонсором
ФК Карпати, а на даний момент веде активну підтримку футбольних команд
першої ліги Львівської області, надає благодійну допомогу та всебічну
підтримку організації Червоного Хреста, Мальтійської служби допомоги та
дитячим будинкам.

ver.lviv.mail@gmail.com
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Про взуття
Починаючи з етапу моделювання і закінчуючи пакуванням взуття
персонал Roma style дбає про комфорт клієнта, роблячи усе можливе для
задоволення потреб найвимогливішого із них.
Взуття від Roma style виготовляється із натуральних шкір, що імпортують з
Італії, Німеччини, Польщі. При виготовленні пари використовуються лише
високотехнологічні засоби виробництва (клеї, нитки, текси). Фабрика Roma
style тісно співпрацює з українськими виробниками підошов та фурнітури.
За 16 років свого існування фірма Roma style отримала позитивну оцінку
користувачів . Асортимент взуття найрізноманітніший: від дитячих
туфельок, жіночих босоніжок і до чоловічих черевиків. Все взуття
виготовлено у відповідності до міжнародних стандартів з якості, гігієнічності
та зносостійкості.
Класика, спорт чи casual – обирати тільки Вам…

http://city-adm.lviv.ua/
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Про сумки
Фірма Roma style недавно запустила нову галузь виробництва – сумки.
І, хоча ця ланка ще зовсім молода, вона швидко набирає обертів, отримує
позитивні відгуки клієнтів щодо якості продукції та неординарного дизайну.
Індивідуальний підхід до клієнта, багата палітра кольорів та фактур, якісна
італійська фурнітура – це те, чим Roma style по праву може пишатися.
Вільна , своєрідна , сильна… Яке визначення найбільше підходить жінці з
сумочкою від Roma style? Однозначної відповіді тут бути не може, її треба
приймати і милуватися нею в усій красі та багатогранності . Вона унікальна,
але разом з тим багатолика…

Неперевершені комфорт та якість що не мають меж
Україна, 79000
м.Львів
вул.Стрийська, 105

http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com

(032)223-14-77
www.romastyle.com.ua
info@romastyle.ua
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НАБУВ ЧИННОСТІ ЗАКОН, ЩО ЗМІНЮЄ ПРИНЦИПИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
4
червня
2017
року
набув
чинності Закон України від 23
березня 2017 року № 1983-VIII
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
підвищення рівня корпоративного
управління
в
акціонерних
товариствах». Закон вводить такі
інститути, як squeeze-out і sell-out
Sell-out дозволятиме міноритарним акціонерам вимагати від акціонера власника 95% акцій товариства придбання за справедливою ціною акцій,
що їм належать.
За допомогою цього механізму міноритарні акціонери зможуть уникнути
збитків від володіння дрібними пакетами цінних паперів.
У свою чергу, інститут squeeze-out передбачає, що акціонер - власник 95%
акцій (контрольного пакету) товариства матиме право вимагати від
міноритарних акціонерів обов’язкового продажу належних їм акцій.
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку надається право
здійснювати контроль за виконанням учасниками ринку вимог спеціальних
процедур і право застосування заходів впливу до учасників, які не
виконують вказане. Крім того, передбачається обов'язкове розкриття
інформації про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків
простих акцій публічного акціонерного товариства, про придбання особою
пакета акцій в розмірі 50 і більше відсотків або 75 і більше відсотків або 95 і
більше відсотків акцій товариства, а також інформації про таких власників
акцій.
Закон також передбачає доповнення Цивільного кодексу України новими
статтями про заснування механізму рахунку умовного зберігання, який
надасть можливість удосконалення розрахунків за придбані акції.
Більш детально за посиланням: http://ukrainepravo.com/news/ukraine/rabtsvyrrsfkhk-iansr-s-ipkryuzh-tuyrshchyty-nsutsuakhyvrsgs-tstuavokrrya/
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Виставка-ярмаркок «Львівський товаровиробник»
з 5 по 9 жовтня 2017р. в
приміщенні Палацу мистецтв
(вул. Коперника, 17) проходитиме
виставка – ярмарок «Львівський
товаровиробник»
В рамках виставки – ярмарку
«Львівський
товаровиробник»
заплановано
проведення
семінарів,
круглих
столів,
зустрічей В2В, в тому числі, для
учасників виставки.
Основною метою ярмарку є
підтримка
та
популяризація
місцевого виробника.

Анонс

Це подія, де оптові та роздрібні компанії, а також кінцеві споживачі зможуть
ознайомитись з продукцією львівських товаровиробників та придбати її за
вигідними цінами!

Вчимося бізнесу
Усіх охочих започаткувати власну
справу
запрошують
на
безкоштовний
курс
тренінгів
«Вчимося
бізнесу»,
який
організовує управління економіки
Львівської міської ради. Тренінги
будуть проходити з 25 вересня до 6
жовтня 2017 року.
Тренінги відбуватимуться щодня
впродовж 10 днів з 10.00 до 13.00
год.

Анонс
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