Шановний акціонере!
Публічне акціонерне товариство “Промзв’язок” ( надалі - „Товариство”),
місцезнаходження якого: 04073 м. Київ -73, Московський проспект, 6 повідомляє Вас,
що чергові загальні Збори акціонерів ПАТ „Промзв’язок” відбудуться
18 квітня 2014 року о 14.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, 2 поверх
- у приміщенні Будинку культури ВАТ “ завод Ленінська кузня”.
Реєстрація акціонерів проводитиметься в день проведення Зборів у тому ж
приміщенні з 13.00 до 13.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
акціонерів ПАТ „Промзв’язок” – на 24.00 годину 14 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2013 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії.
4. Затвердження річних звітів і балансу за 2013 рік.
5. Порядок розподілу прибутку Товариства.
6. Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (тис. грн.)
період
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби (залишкова
вартість)
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
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)

звітний
34715

попередній
30697

6613

5769

4105
2964

4105
1993

3443

3396

17261
19239
25176
268
5628
3911
1664

15291
17575
23512
268
7185
3646

5352,6

5352,6

-

-

-

-

134

140

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі:
документи, що посвідчують особу акціонера чи його представника;доручення на право участі у
Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб), оформлене згідно з чинним
законодавством України.
Акціонери ПАТ „Промзв’язок” можуть ознайомитися з документами, що стосуються порядку
денного загальних Зборів акціонерів, у такі дні: щопонеділка, щовівторка, щосереди з 10.00 до
14.00 за адресою ПАТ „Промзв’язок”: м. Київ, Московський проспект, 6, 3 поверх, к.№ 9;
контактна особа - Климчук І.В., а в день проведення чергових загальних Зборів акціонерів - у
місці їх проведення.
Посадовою особою, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними
документами, є Генеральний директор ПАТ „Промзв’язок”.
Телефон для довідок: 390-77-23
ПАТ „Промзв’язок”

