ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"
(код ЄДРПОУ 00218331, місцезнаходження: Сумська область, м.Конотоп,
вул.Вирівська,60)
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів,які відбудуться 4
травня 2016 року
о 13 годині в конференц-залі ПАТ за адресою:
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Вирівська, 60.
Реєстрація учасників проводиться з 10 до 12 години.
Право на участь у річних загальних зборах мають всі акціонери, які
включені до переліку акціонерів станом на 24 годину 26 квітня 2016 року.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів (обрання
лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря зборів, затвердження
регламенту зборів).

2. Звіт

Генерального директора про результати
діяльності ПАТ за 2015 рік та його затвердження.

фінансово-господарської

3. Звіт Наглядової ради та його затвердження.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної
господарської діяльності ПАТ за 2015рік.

комісії

щодо

фінансово-

5. Затвердження річного звіту та розподілу прибутку ПАТ за 2015 рік.
6. Затвердження основних техніко-економічних показників на 2016 рік.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради ПАТ.
8. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ.
9. Встановлення винагороди посадовим особам Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
товариством у ході поточної діяльності.
З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися в
кабінеті №27 в робочі дні. Посадова особа, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор
Гужва С.В.
Для участі в Загальних зборах акціонерам мати:
• документ, який засвідчує особу;

• доручення на право участі в зборах (для представників акціонерів) та з
укладеним договором з ТОВ «Комекс-Фінанс» про обслуговування рахунку
в цінних паперах (тел. для довідок 044-289-10-70)

Телефон для довідок: (05447) 2-32-01

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ “Конотопський арматурний завод”
(тис. грн.)
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)

Період
2015 рік
(звітний)
45069
14329
12
17695
12444
126
-10987
28057
9849
1423
15589
146
39396572
-

2014 рік
(попередній)
46471
15671
155
15868
12560
1367
-11133
27911
9849
1512
17048
+795
39396572
-

-

-

285

300

Генеральний директор

С.В.Гужва

Головний бухгалтер

Н.В.Пасічнюк

