До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства Автотранспортного підприємства «Західводбуд» (код ЄДРПОУ 01034998)
юридична адреса: 79035, м. Львів, вул. Зелена, 115а
Повідомляємо Вас про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 28 травня 2015 року
за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, смт. Муроване, вул. Вокзальна, 20
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24:00 год. 22 травня 2015 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
4. Звіт голови Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження фінансових результатів діяльності Товариства за 2014 рік на підставі аудиторського висновку.
6. Про розподіл прибутку та збитків Товариства.
7. Про припинення повноважень Директора Товариства та обрання Директора Товариства.
8. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора Товариства.
Початок зборів: 09:00 год. 28 травня 2015 року. Реєстрація акціонерів: з 08:00 до 08:45 год. 28 травня 2015 року.
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного
законодавства України.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомлюватися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи з 28 квітня 2015 року в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09:00 до
18.00 год. за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, смт. Муроване, вул. Вокзальна, 20 на підставі письмової заяви. Посадова особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова Наглядової ради Брезіцька Галина Романівна. Довідки за телефоном:
(032)2242492.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування
показника

Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (штук)
Кількість власних акцій, викуплених протягом року
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

Період
Звітний (2014р.)
Попередній(2013р.)
1787,5
2002,9
1777,1
1797,5
2,7
157,8
7,6
30,1
0,1
17,5
-6,6
-110,4
1769,3
1965,6
17,3
17,3
18,2
37,3
-6,6
-110,4
16477,0
16477,0
4
5
Наглядова рада ПАТ АТП «Західводбуд»

