Наглядова
Рада
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
«НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ»

ТОВАРИСТВА

(місцезнаходження: 51281, Дніпропетровська обл.., Новомосковський район, с.Знаменівка,
вул.Жукова, 1А) цим повідомляє, що 18 квітня 2016 року о 14 год.00 хвилин за адресою:
51281, Дніпропетровська область, Новомосковський район, с.Знаменівка, вул.Жукова, 1А,
каб. №2 відбудуться чергові загальні збори акціонерів з наступним порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів;
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, визначення порядку
виступів та голосування;
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік;
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2015
рік;
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік;
6. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства;
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік;
8. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства,
затвердження умов договору з членами Наглядової ради Товариства та визначення
уповноваженої особи на укладання договорів з членами Наглядової ради;
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новій редакції;
10. Про затвердження внутрішніх Положень Товариства;
Реєстрація акціонерів проводитиметься в день і за місцем проведення зборів з 13
год. 30 хвилин до 13 год.50 хвилин. Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів необхідно
мати паспорт. Уповноваженим особам акціонерів – паспорт та засвідчену згідно з чинним
законодавством України довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерів
Товариства. З документами, необхідними для прийнятті рішень з питань порядку денного,
акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходження Товариства у приймальні
виконавчого директора в робочі дні з 8:00 год. До 17:00 год. Відповідальним за порядок
ознайомлення з документами є секретар Єгорушкіна Лілія Володимирівна.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
15.04.2016р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (тис.грн.):
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
49464
32003
Усього активів
24236
27244
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
18254
1116
Запаси
5699
1883
Сумарна дебіторська заборгованість
7
26
Грошові кошти та їх еквіваленти
-12266
-12509
Нерозподілений прибуток
2315
2072
Власний капітал
1016
1016
Статутний капітал
28236
28277
Довгострокові зобов’язання
18913
1654
Поточні зобов’язання
243
-3421
Чистий прибуток (збиток)

Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених потягом періоду
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

101576
-

101576
-

160

150

З повагою, Генеральний директор
Чупрін Андрій Леонідович
11.03.2016р.

