Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАДЄЖДА" (місцезнаходження: 50102, Україна, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз’їзду, 10) повідомляє Вас про те, що 02.07.2015р. о 10.00 годині відбудуться чергові
Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» за адресою: м. Кривий Ріг,
вул. 27-го партз’їзду, 10, зал засідань (№ б/н).
Порядок денний:
1.
2.
3.
4.
год.

Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення
щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення
голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії.
Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту
Ревізійної комісії Товариства за 2014рік.
Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

Реєстрація учасників Зборів проводиться в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення з 09.00 до 09.45

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, а для представників, також – належним чином
оформлену довіреність на право участі у Зборах.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25.06.2015р.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів
(включаючи день проведення) акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного загальних зборів, в робочий час (з 9.00 до 17.00) в робочі дні (з понеділка по п’ятницю)
за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз’їзду, 10, зал засідань (№ б/н), шляхом особистого подання звернення про
бажання ознайомитися з матеріалами та зазначенням переліку питань для ознайомлення.
Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів –
додатково документ, що посвідчує повноваження представника.
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління
Товариства Сьомін Ігор Михайлович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2014 рік
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
144519
73354
33419
20332
4313
34068
135588
101325
3127
2235
9 650 000
166

Період

попередній
137881
68820
28037
19649
9137
31833
133353
101 325
2416
6671
9 650 000
174

Телефон для довідок: (056) 493-66-30
Наглядова рада ПАТ «НАДЄЖДА»
Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НАДЄЖДА» опубліковано у Бюлетені
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 100 від 29.05.2015 року.

