Річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Знам’янський завод «Акустика», відбудуться “29” квітня
2015 року о 09 годині 30 хвилин за адресою місцезнаходження Товариства: 27400, Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Петровського, будинок 1, кабінет № 3. Реєстрація акціонерів та їх представників за місцем проведення зборів з 800 до 900. При собі
мати паспорт, доручення (для представників акціонерів).
Питання порядку денного:
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2014 рік, визначення та розподіл
планових показників прибутку на 2015рік.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року
7. Порядок повідомлення акціонерів про прийняті рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства та підсумки голосування
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 23.04.2015р.
Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів з
дати отримання повідомлення за місцем проведення зборів: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Петровського, буд.1, юридичний відділ, у робочі дні з 8.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення до початку зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного директор Довгаленко В.А.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
період
Найменування показника
Звітний 2014р.
Попередній 2013р.
Усього активів
2857
107
Основні засоби
2816
52
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
41
56
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
Нерозподілений прибуток
(4283)
(599)
Власний капітал
2308
(476)
Статутний капітал
122
122
Довгострокові зобов’язання
401
401
Поточні зобов’язання
148
182
Чистий прибуток (збиток)
18
(43)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
487324
487324
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
2
2
Наглядова Рада ПАТ «Знам’янський завод «Акустика»
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень «Відомості
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58(2062) від 26.03.2015 р.

