Повідомлення
Акціонеру Публічного акціонерного товариства
“Завод “Запоріжавтоматика”
Шановний акціонер!
запрошуємо Вас на річні загальні збори акціонерів 03квітня 2015 року об
11.00 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, 3 (конференц-зал
заводу, 7-й поверх).
Реєстрація акціонерів з 10.00 до 10.50 год. в день та за місцем проведення
зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах – 31 березня 2015 року.
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Порядок денний:
Затвердження регламенту роботи загальних зборів
Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності товариства у
2015 році.
Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.
Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік та план одержання прибутку на 2015 рік.
Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту генерального директора, звіту та висновків Ревізійної комісії, розподілу прибутку та збитків товариства за 2014 рік та плану одержання прибутку на
2015 рік.

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів акціонери можуть
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 14.00 до 16.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Адм. Нахімова, буд. 3, кімната 4.11.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
є член наглядової ради, заступник генерального директора Поплавка Андрій
Миколайович.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонера – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “Завод
“Запоріжавтоматика” за 2014 рік: (тис. грн.)
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт..)
Вартість чистих активів

Період
Звітний
Попередній
8141
8948
6638
6695
929
801
416
1183
102
4171
4939
5562
6452
663
663
93
87
2112
1977
(0,1765)
(0,1765)
3682000
3682000
5562
6452

Тел. для довідок: (0612) 233-97-79; 228-44-75; 233-71-69
факс 220-04-45

Наглядова рада ПАТ «Завод «Запоріжавтоматика»

