Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Пересувна механізована колона №34»
Приватне акціонерне товариства «Пересувна механізована колона №34» (код за ЄДРПОУ 05515068),
місцезнаходження: 40020 Сумська область, м. Суми, вул. Героїчна, 32 (надалі «Товариство») повідомляє про
проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі «Збори»), які відбудуться 18 квітня 2014 року о
13.00 год. за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Героїчна, 32 в кабінеті директора. Час початку реєстрації
акціонерів: 3 12.00 год. Час закінчення ресторації: о 12-45 год. Реєстрація акціонерів проводиться за місцем
проведення Зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 14 квітня 2014
року на 24 годину.
Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Визначення
основних напрямків діяльності на 2014 р.
3. Звіт наглядової ради товариства.
4. Звіт ревізора. Затвердження звіту та висновків ревізора.
5. Затвердження річних результатів діяльності товариства, порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013
р.
6. Відкликання повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради. Затвердження умов
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової
ради. Надання повноважень на підписання від імені товариства договору з членами наглядової ради Олефіренку
І.П.
7. Відкликання повноважень ревізора та обрання ревізора.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
Усього активів
198,0
201,5
Основні засоби(залишкова вартість)
116,5
122,5
Дострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1,1
1,1
Сумарна дебіторська заборгованість
60,7
59,2
Грошові кошти та їх еквіваленти
19,7
18,7
Нерозподілений прибуток
-354,8
-354,8
Власний капітал
197,0
197,0
Статутний капітал
229,8
229,8
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
1,0
4,5
Чистий прибуток (збиток)
0
-12,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)
919240
919240
Кількість власних акцій, викуплених протягом
0
0
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
0
0
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
5
5
Для участі в Зборах необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб). Ознайомитися з матеріалами
та документами, пов’язаними з порядком денним Зборів можливо за адресою: 40020, Сумська обл., м Суми, вул.
Героїчна, 32 в робочі дні з 9.00 до 12.00 год. та в день проведення Зборів у місці їх проведення (адреса та дата
зазначені вище). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Директор Товариства Олефіренко І.П. Телефон для довідок (0542) 214-863.
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