
06.03.2015 Інформація про збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство „Івано-Франківський завод „Промприлад”,
Місцезнаходження: 76000, Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахарова, 
буд.23 (надалі – Товариство)
Чергові  загальні  збори  акціонерів  Публічного  акціонерного  товариства  „Івано-Франківський  завод
„Промприлад”  (код  05782912),  надалі  –  Збори,  відбудуться  09  квітня  2015  року  о  15.00  годині  за
адресою: 76000, Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахарова, буд.23, корпус
7, 3 поверх, зал засідань.

 
Реєстрація  учасників  Зборів  відбудеться  09  квітня  2015  року  з  14.30  год.  до  14.50  год.  за  місцем
проведення Зборів.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право приймати участь у загальних зборах акціонерів
Товариства, є 03 квітня 2015 року (станом на 24 годину).
Порядок денний:

1.Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2.Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3.Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014рік.
4.Звіти керівників дочірніх підприємств за 2014 рік.
5.Звіт Наглядової Ради за 2014 рік.
6.Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.
7.Затвердження фінансової звітності Товариства.
8.Про розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2014рік.
9.Затвердження планів Товариства на 2015 рік.
10.Про обрання Голови та членів Правління Товариства.
11.Про  ліквідацію  ДП  Оздоровчий  спортивний  комплекс  «Електрон»  Публічного
акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад» (код 24687705).
12.Про затвердження рішень Наглядової ради.

До  дати  проведення  Зборів  акціонери  можуть  ознайомитись  з
документами,  необхідними  для  прийняття  рішень  з  питань  порядку
денного за місцезнаходженням Товариства за адресою Івано-Франківська
область, м.Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахарова, буд.23 у робочі дні з
8.00 до 17.00 годин, звернувшись до голови правління Товариства, або
надіславши запит по електронній пошті за адресою:  ifprylad@  ukr  .  ne  t.
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Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 

Найменування показника
Період

звітний попередній
1 2 3

Усього активів 16846 15936
Основні засоби 4588 3440
Довгострокові фінансові інвестиції 4126 4126
Запаси 5295 5661
Сумарна дебіторська заборгованість 1107 1179
Грошові кошти та їх еквіваленти 1151 684
Нерозподілений прибуток 3688 2576
Власний капітал 10644 10644
Статутний капітал 4792 4792
Довгострокові зобов’язання 175 175
Поточні зобов’язання 4915 5117
Чистий прибуток (збиток) 1112 1020
Середньорічна кількість акцій (шт.) 47922 47922
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 240 237
 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 05.03.2015 
року в бюлетені «Цінні папери України», № 40.

Підтверджую інформацію, що міститься у повідомленні.

т.в.о.Голови правління ПАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад”             В.І.Колісник
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