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Текст повідомлення: Відкрите акціонерне товариство «Пересувна механізована колона № 34» повідомляє, що
чергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться 19 квітня 2011 року о 13-00 годині за адресою: 40020 м.
Суми, вул. Героїчна, 32. Реєстрація учасників з 12-00 до 12-50 годин.
Порядок денний зборів.
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р. Визначення основних
напрямків діяльності на 2011р.
2. Звіт Наглядової ради товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії . Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
4. Затвердження річних результатів діяльності товариства, порядок розподілу прибутку ( покриття збитків) за 2010 р.
5. Визначення типу товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
6. Викладення Статуту в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог
Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності товариства у
відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Відкликання повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради. Надання повноважень на
підписання від імені товариства договору з членами Наглядової ради.
9. Відкликання повноважень Ревізійної комісії та обрання Ревізора.
10.Відкликання повноважень Голови та членів Виконавчого органу товариства і обрання Виконавчого органу
товариства в новому складі.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
250,00
345,90
Основні засоби
210,30
313,00
Довгострокові фінансові інвестиції
0,00
0,00
Запаси
13,10
17,20
Сумарна дебіторська заборгованість
17,50
12,50
Грошові кошти та їх еквіваленти
9,10
3,20
Нерозподілений прибуток (збиток)
-368,20
-273,10
Власний капітал
238,9
334,00
Статутний капітал
229,8
229,8
Довгострокові зобов'язання
0,00
0,00
Поточні зобов'язання
11,10
11,90
Чистий прибуток (збиток)
-95,1
-49,00
Середньорічна кількість акцій (шт.)
919240
919240
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
0,00
0,00
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
0,00
0,00
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
2
Перелік акціонерів для реєстрації буде складено станом на 19.04.2011 р.
Учасникам зборів при собі необхідно мати паспорт, уповноваженим особам паспорт та доручення на право участі у
зборах. З документами з питань порядку денного можна ознайомитись за адресою ВАТ в робочі дні в робочий час в
приміщенні приймальні Голови правління, відповідальний за порядок ознайомлення Голова правління. Телефон для
довідок ( 0542) 24-18-63.

