Додаток 1
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ЛТАВА”
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться
11 квітня 2012р. о 16.00 за адресою: 36002, м.Полтава, вул.Р.Люксембург,72
(приміщення актового залу)

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 05 квітня 2012р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Обрання голови і членів лічильної комісії та секретаря.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011
році. Затвердження річного звіту товариства і розподілу прибутку за 2011р., та
напрямки використання прибутку в 2012р.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
220870
183620
Основні засоби
31471
26499
Довгострокові фінансові інвестиції
2307
2307
Запаси
97607
75605
Сумарна дебіторська заборгованість
22346
24641
Грошові кошти та їх еквіваленти
5493
39
Нерозподілений прибуток
36049
42692
Власний капітал
202196
166435
Статутний капітал
683,4
683,4
Довгострокові зобов'язання
220
726
Поточні зобов'язання
18454
15764
Чистий прибуток (збиток)
35761
42577
Середньорічна кількість акцій (шт.)
13667060
13667060
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1063
1086
Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться 11.04.2012р. з 13.00 до 15.00.
Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – документ, що
посвідчує особу, та доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного
законодавства.
Місце проведення реєстрації - м.Полтава, вул.Р.Люксембург,72, кімната №6, 1-й поверх з/у ПАТ
“Завод “Лтава”.
З матеріалами та проектами документів, пов’язаними з порядком денним загальних зборів можна
ознайомитися за адресою - м.Полтава, вул.Р.Люксембург,72, кімната №6, 1-й поверх з/у ПАТ “Завод
“Лтава” в робочі дні та робочий час товариства, а в день проведення загальних зборів – також у місці
їх проведення до 16.00. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – Масло О.М.

Телефони для довідок: (0532) 519-411

НАГЛЯДОВА РАДА.

