
                         ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР 
Виконавчий орган ПАТ «Придніпровське» код ЄДРПОУ00855960, повідомляє що чергові 

загальні збори акціонерів відбудуться 27 березня 2015 року о 9:00 за адресою: Херсонська область, 
Нововоронцовський район, село Новоолександрівка, вул. Придніпровська,1/4 в актовому залі будинку 
тваринників. Реєстрація учасників зборів буде проводитись: 27 березня 2015 року з 7:30 год. до 8:50 год. за 
місцем проведення зборів. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, 
23.03.2015 року. 

Порядок денний: 
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту проведення зборів.                                                                                                                    
2. Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік. Основні 
напрямки діяльності у 2015 році. 
3. Звіт Наглядової ради. 
4. Звіт Ревізійної комісії. 
5. Прийняття рішення за  наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради, звіту 
ревізійної комісії.                                                                                                                 
6. Затвердження річного звіту за 2014 рік. 
7. Затвердження розподілу прибутку. 
8. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України 
«Про акціонерні товариства», і які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття 
цього рішення.  

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, а представники акціонерів 
паспорт та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством. Для отримання додаткової інформації, 
ознайомлення з документами та внесення пропозицій щодо порядку денного звертатись за адресою 
місцезнаходження ПАТ «Придніпровське»: Херсонська область, Нововоронцовський район, с. 
Новоолександрівка, вул. Першого травня,1, адміністрація ПАТ, кабінет головного бухгалтера  у робочі дні з 
08.00 до 12.00 (без перерви). За інформацією звертатися за телефоном (05533) 3-82-36, (05533) 3-82-35. 
Пропозиції приймаються не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.  

 
  Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн) (період звітн./поперед.): 

Усього активів 23115/24652. Основні засоби 5620/7383. Запаси 11752/14040. Сумарна дебіторська 
заборгованість 694/231. Грошові кошти та їх еквіваленти 2896/1038. Нерозподілений прибуток -/-. Власний 
капітал 21306/21244. Статутний капітал 1223/1223. Поточні зобов'язання 586/2185. Чистий прибуток 
(збиток) 62/47. Середньорічна кількість акцій (шт.) 4893200/4893200. Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 55 /50. 
 Повідомлення опубліковане в Бюлетень. Цінні папери України 27 від 16.02.2015 
 
 
Виконавчий орган 


