Публічне акціонерне товариство «Золотоніське спеціалізоване автотранспортне підприємство» (ЄДРПОУ: 14206024)
Місцезнаходження: 19701, м. Золотоноша, Черкаська обл., вул. Г.Лисенко, 20
Правління ПАТ «Золотоніське САТП» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться “03” квітня 2015 року о 12.00 годині за
адресою: 19701, м. Золотоноша, Черкаська обл., вул. Г.Лисенка, 20 (актовий зал).
Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись в день проведення зборів з 11.00 год. до 11.45 год. за місцем
проведення загальних зборів.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів
ПАТ «Золотоніське САТП», і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам – доручення, оформлені згідно з вимогами чинного
законодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних зборах
акціонерів буде складений станом на 24 годину 30.03.2015 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Золотоніське САТП»
1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затвердження регламенту зборів;
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Правління, затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2015 рік;
3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду висновків Ревізійної комісії Товариства;
5. Затвердження річного звіту Товариства, балансу Товариства станом на 31.12.2014 року;
6. Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку (збитків) Товариства;
7. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати;
8. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2014 році;
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, та встановлення граничної сукупної вартості таких правочинів.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів, під час
підготовки до загальних зборів: за адресою: 19701, м. Золотоноша, Черкаська обл., вул. Г.Лисенка, 20. (кабінет Голови Правління).
Відповідальна особа: Вирвикишка Віталій Анатолійович. Контактний: тел (04737) 2-17-59.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний
попередній
(2014 р.)
(2013 р.)
Усього активів
4430
6115
Основні засоби
2268
3304
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
723
Сумарна дебіторська заборгованість
2141
1934
Грошові кошти та їх еквіваленти
10
115
Нерозподілений прибуток
180
1144
Власний капітал
1887
2851
Статутний капітал
642
642
Довгострокові зобов`язання
0
0
Поточні зобов'язання
2543
3264
Чистий прибуток (збиток)
(-)964
(-)319
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2569832
2569832
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
0
0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
2
44
Правління ПАТ «Золотоніське САТП»
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