ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Публічне акціонерне товариство
«Ільницький завод механічного зварювального устаткування»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00222203)

Місцезнаходження емітента згідно з реєстраційними документами : Україна,
90130, Закарпатська область, Іршавський район, с.Ільниця, вул.Радянська,3.
Публічне акціонерне товариство «Ільницький завод механічного зварювального устаткування» повідомляє
про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться
10 квітня 2014 року о 10.00 год. за місцезнаходженням товариства : с. Ільниця, вул.Радянська,3
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах буде проводитися
з 9.00 год. до 10.00 год. 10 квітня 2014 року за місцем проведення зборів.
(приміщення адмінкорпусу, клуб заводу 4-й поверх)
Перелік питань, що виносяться на голосування :
(Порядок денний):
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Заслуховування звіту Правління ПАТ«ІЗМЗУ» про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Правління.
3. Заслуховування звіту Наглядової ради ПАТ«ІЗМЗУ» про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради.
4. Заслуховування звіту Ревізійної комісії ПАТ«ІЗМЗУ» щодо висновків з балансу та річного
звіту Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії.
5. Розгляд та затвердження річного звіту, балансу ПАТ «ІЗМЗУ» за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ«ІЗМЗУ» за підсумками
роботи за 2013 рік .
7. Різне.
8. Повідомлення опубліковане в офіційному щоденному друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери
України» 03.03.2014р. №40
Перелік акціонерів ПАТ«ІЗМЗУ», які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на
24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів - 4 квітня 2014 р.
Акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі паспорт.
Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно
до чинного законодавства України.
У день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, покладено: на члена Правління товариства (головного бухгалтера)
Пензеник О.І. /тел.79-431/, юрисконсульта Лендєл В.І./тел. 2-11-36/
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Ільницький завод механічного зварювального устаткування »
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
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)

Телефон для довідок: (031-44)2-11-36
Правління ПАТ «ІЗМЗУ»

( тис.грн.)
2013 рік
9019
3230
0
5179
544
13
6920
7913
861
0
1106
303
172209
0
0
186

2012 рік
9281
3270
0
4503
1307
4
6617
7610
861
0
1671
591
172209
0
0
197

