ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРИКАРПАТСЬКЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
Шановні акціонери!
Щорічні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне
підприємство» (зареєстроване за адресою: 79035 м. Львів, вул. Пасічна, 135) , далі – АТ, відбудуться 29 квітня 2014
р. о 16год. 00хв. в приміщенні адміністративного будинку товариства за адресою: 79035 м. Львів,
вул. Пасічна, 135. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24
год. 23.04.2014р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання голови та секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи зборів.
3. Затвердження звіту Директора АТ за 2013р.
4. Затвердження звіту Наглядової ради АТ за 2013р.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізора АТ за 2013р.
6. Затвердження річних результатів діяльності АТ за 2013р.
7. Порядок розподілу прибутку і збитків АТ за 2013р.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як
одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної
вартості.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника

період
звітний

попередній
Усього активів
1576,9
1657,0
Основні засоби
1160,2
1187,9
Довгострокові фінансові інвестиції
190,0
190,0
Запаси
0,5
0,6
Сумарна дебіторська заборгованість
221,4
269,9
Грошові кошти та їх еквіваленти
1,4
6,3
Нерозподілений прибуток
227,2
134,3
Непокриті збитки
Власний капітал
1332,4
1239,5
Статутний капітал
153,8
153,8
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
244,5
417,5
Чистий прибуток (збиток)
92,9
121,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)
15379239
15379239
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
10
11
Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі: ♦документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт); ♦
довіреність на право участі в зборах (для представників юридичних та фізичних осіб). Реєстрація акціонерів та/або їх
представників для участі у загальних зборах проводиться з 1530 год. до 1555год. в день та за місцем проведення
зборів. Документи та матеріали, пов’язані з порядком денним зборів, знаходяться для ознайомлення за
місцезнаходженням Товариства (м .Львів, вул. Пасічна, 135) у робочі дні: пон.-п’ятн. з 1000 год. до 1300 год. та в день
проведення загальних зборів в місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення
акціонерів з документами є Петченко Т.О., конт.тел. (032)2213944.
Директор
Волощенко В.М.

