Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «Ужгородський завод «Електродвигун» (код ЄДРПОУ
04676533) повідомляє Вас, що 30 квітня 2012 року об 15 год. 00 хв. за адресою: м. Ужгород, вул.
Краснодонців,1 у кабінеті директора відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться з 14 год. 00 хв.
до 14 год. 50 хв. за адресою: м. Ужгород, вул. Краснодонців, 1 на другому поверсі адміністративного
корпусу у холі.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година
24 квітня 2012 року.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам
акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах,
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
З матеріалами, що пов’язані з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі
дні з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: м. Ужгород, вул. Краснодонців,1 у кабінеті бухгалтерії,
шляхом подачі письмового запиту від акціонера, у якому обов’язково зазначається найменування
акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип)
належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера,
видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. В день проведення зборів, з матеріалами
що пов’язані з порядком денним, акціонери можуть ознайомитьсь за місцем їх проведення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер
Пайдич Валентин Валентинович, Довідки за телефонами: (0312)66-08-02
Порядок денний
1. Про обрання лічильної комісії, секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів
акціонерів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
3. Звіт Наглядової ради за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо висновків з балансу та річного звіту Товариства за 2011 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Розгляд та затвердження річного звіту, (балансу) ПАТ «Ужгородський завод «Електродвигун» за
2011р.
6. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) ПАТ «Ужгородський
завод «Електродвигун» за підсумками роботи 2011р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника
2011 рік
Усього активів
27251
Основні засоби
21674
Довгострокові фінансові інвестиції
–
Запаси
2401
Сумарна дебіторська заборгованість
3148
Грошові кошти та їх еквіваленти
28
Нерозподілений прибуток
-44093
Власний капітал
70981
Статутний капітал
254
Довгострокові зобов’язання
–
Поточні зобов’язання
363
Чистий прибуток (збиток)
-1874
25426800
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)
105
Директор ПАТ «УЗЕД»

Гложик С.В.

2010 рік
30065
24695
–
3304
1596
470
-42218
70981
254
–
1302
-1825
25426800

–
–
94

