Приватне акціонерне товариство «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБІВ»
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів за 2016 р.
Збори відбудуться : 28.04.2017 р. о 12 год.00 хв. Місце проведення зборів: 84112, Україна, Донецька область, м.
Слов'янськ, вул. Мартиненка, б. 73. Час реєстрації акціонерів та їх представників : з 10 год.30хв. до 11 год. 45 хв. за
місцем проведення Зборів.
Для участі в Зборах необхідно мати при собі паспорт або доручення представникам, оформлене відповідно до
діючого Законодавства
Дата складання переліку акціонерів для оповіщення акціонерів про проведення загальних зборів – 22.03.2017р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право приймати участь у загальних зборах – 24.04.2017р.
Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісі,ї Голови, Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження Регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття
рішення за наслідками звіту Правління Товариства за 2016 рік та основних напрямків діяльності Товариства
на 2017 рік.
4. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік
5. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків, терміну та порядку виплати дивідендів за 2016 рік.
6. Попереднє схвалення значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня
проведення данних Зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
7. Внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016 р. (тис. грн.)

Період
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)

звітний
2528,1
1364,8
0
922,4
209,0
10,0
-1483,0
-154,4
13,2
82,8
2599,7
0,8
1319
0
0

попередній
2566,5
1364,8
0
931,5
235,3
10,4
-1483,8
-155,2
13,2
82,8
2638,9
1,1
1319
0
0
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З документами з питань порядку денного та документами необхідними для прийняття рішень з
порядку денного, проектами рішень до порядку денного акціонери можуть ознайомитися в
правлінні товариства за вищевказаною адресою до початку загальних зборів з 08.00 до 16.00 крім
суботи та неділі.
Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з поектами рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту порядку денного :http://mufta-era.com
Повідомлення про проведення загальних зборів:
- опубліковано 27.03.2017р. в Газеті «Відомості НКЦПФР» № 58.
- розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
27.03.2017р.

Особи, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами –
головний бухгалтер Гелла Лариса Олександрiвна. Телефон для довідок: міжміський код 06262, тел.
2-76-86, 0507578399

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління ПрАТ «СЗЕВ»

О.Ю.Гелла

27.03.2017р.

