ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН» код ЄДРПОУ 14309014
(місцезнаходження/фактична /поштова адреса:85300,Донецька обл.
м.Красноармійськ,вул.Дніпропетровська,130,зал нарад №1)
повідомляє,що 25 квітня 2016 року о 12-00годині відбудуться загальні збори акціонерів за адресою:
85300, Донецька область,місто Красноармійськ, вул. Дніпропетровська,130 зал нарад №1
Порядок денний (перелік питань ,що виносяться на голосування)
1.Затверження регламенту проведення зборів.
2.Про обрання робочих органів зборів та лічильної комісії зборів.
3.Розгляд річного звіту ПАТ «Завод «Електродвигун» за 2015рік.
4.Розгляд висновків ревізійної комісії ПАТ «Завод «Електродвигун» за 2015рік.
5.Приняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу,висновків ревізійної комісії ПАТ «Завод
«Електродвигун»
6.Про росподіл прибутку і збитків та визначення розміру дивідентів за 2015рік.
7 Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Завод «Електродвигун» на 2016рік.
8. Про обрання членів наглядової ради;
9. Про обрання членів правління.
10.Про обрання членів ревізійної комісії.
11.Про затвердження умов договору між ПАТ «Завод «Електродвигун» та депозитарною установою ТОВ
«Полярний Реестр»
Перілік акціонерів ПАТ «Завод «Електродвигун», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів,буде
складено ствном на 24 годину 21 квітня 2016 року.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 25.04.2016 з 11.00 до 11.45 години за адресою 85300,Донецька
область,місто Красноармійськ, вул.Дніпропетровська,130 в приміщенні зали нарад №1
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, для представника акціонерівдодадково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до законодавства України.
Акціонери можуть ознайомиться з документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів за
адресою:85300,Україна, Донецька область. м.Красноармійьк,вул.Дніпропетровська,130, в приміщенні зали нарад
№1 у робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 9-00 до 16-00 години, а в день проведення загальних зборів- у місті їх
проведення(85300,Україна, Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Дніпропетровська,130 приміщення зали
нарад №1) з 9-00 д 11.45 години.
Відповідальна особа за ознайомлення з документами головний бухгалтер - Жила Оксана Василівна
Довідки можна отримати за телефоном (06239) 2-11-74
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ»Завод «Електродвигун» за 2015 рік (тис.грн)
Період
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт)
Кількість власних акцій, викупленних протягом
періоду (шт)
Загальна сума коштів,витрачених на
Викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

Звітний
6354
4925
138
1253
38
( 7277)
6192
13469
162
96
53877600
-

попередній
6103
5074
39
962
28
(7454)
6015
13469
88
(745)
53877600
-
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Наглядова рада, Правління,Ревізійна комісія ПАТ «Завод «Електродвигун»
Примітка:розміщення оголощень в бюлетні
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52 від 17.03.2016року

