Публічне акціонерне товариство
«Краматорський завод «Кондиціонер»
Код ЄДРПОУ 05762559,
повідомляє що 28 квітня 2014 року о 15.00 годині в приміщені залу нарад
ПАТ «Краматорський завод «Кондиціонер» відбудуться чергові загальні збори
акціонерів за адресою : 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117

Порядок денний
загальних зборів акціонерів ПАТ «КЗК»:
1. Про обрання робочих органів та лічильної комісії зборів.
2. Звіт Правління про результи фінансово-господарської діяльності за
2013рік. та розподіл прибутку і збитків Товариства і нарахування
дивідендів за 2013рік.
3. Про визначення напрямків діяльності ПАТ «КЗК» на 2014рік.
4. Звіт Ревізійної
комісії за 2013рік.
5. Обрання голови та членів Спостережної ради.
6. Обрання голови та членів Правління.
7. Обрання голови та членів Ревізійної комісії.
Реєстрація акціонерів буде проводиться 28.04.2014р з 13.30 час. до 14.45
годин.
Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі документ,
шо посвідчує особу. Представникам акціонерів - додатково довіреність на
право участі у загальних зборах.
Акціонери мають право отримати додаткову інформацію стосовно
питань порядку денного зборів за адресою :
84322, Донецька обл.,
м. Краматорськ, вул.Шкільна, 117
Довідка за телефоном : (06264) 4-00-31,4-00-22
1. Основні показники фінансово- господарської діяльності емітента

Основні показники фінансово- господарської діяльності суб'єкта
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
(2013р)
(2012р)
Усього активів
3255
4896,9
основні засоби (за залишковою вартістю)
2451
3107,0
Довгострокові фінансові інвестиції
7
7
Запаси
93
335,2
Сумарна дебіторська заборгованість
643
1337,7
Грошові кошти та їх еквіваленти:
61
в національній валюті
61
110,0
в іноземній валюті
0
0

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові забов' язення
Поточні забов'язення
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів , витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

-149

-5221,0

2399,0
2548,0

4403,3
2548,3
0
467,9
-2883,4
50966200

452
-1030
50966200

7

7

2.Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано :
«ВІДОМОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ»
24.03.2014 року. Видання № 56 ,
25.03.2014 року. Видання № 57 ,
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу(видання))

