
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОСЛIДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" (далi - Товариство),

код €ДРПОУ 00110237, мiсцезнаходження: 63460, XapKiBcbKaобл., Змi'iвський район, с.м.т.
Комсомольське, вул. Балаклiйське шосе, буд. 56, повiдомляе про скликання чергових загальних
зборiв акцiонерiв, якi вiдбудуться 12 травня 2014 р. об 11.00 за адресою: 63460, XapKiBcbKaобл.,
Змi'iвський район, с.м.т. Комсомольське, вул. Балаклiйське шосе, буд. 56, актовий зал

Реестрацiя акцiонерiв для участi у чергових Загальних зборах акцiонерiв буде вiдбуватися
за мiсцем проведення зборiв. Початок реестрацi'i: 12 травня 2014 року об 10 годин 00 хвилин.
Закiнчення реестрацi'i 12 травня 2014 року об 10 годинi 45 хвилиН:.

Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь узагальних зборах -
кiнець операцiйного дня 05 травня 2014 року.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря зборiв, складу лiчильно'i KOMici'i,прийняття Рlшень з

питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарсько'i дiяльностi Товариства за 2013

piK та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядово'i ради за 2013 piKта прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйно'i KOMici'iза 2013 piK та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 piK.
6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) та затвердження суми та порядку

виплати дивщендIВ.
7. Попередне схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом

одного року з дня проведення зборiв aкцioHepiB.
О' ф' . Т ( )CHOBНlпоказники шансово-господарськOl Д1ЯЛЬНОСТlовариства тис. грн.

Найменування показника 2013 2012
Усього активiв 9371 11168
OCHOBHiзасоби 4334 4072
Довгостроковi фiнансовi iнвестицi'i О О
Запаси 1693 2074
Сумарна дебiторська заборгованiсть 1997 4230
Грошовi кошти та 'ix еквiваленти 1055 10
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 8428 9060
Власний капiтал 8524 9156
Статутний капiтал 86 86
Довгостроковiзобов'язання 46 201
Поточнi зобов'язання 801 1811
Чистий прибуток (збиток) - 632 2107
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 171800 171800
Кiлькiсть акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) О О
Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй О О
протягом перlOДУ
Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб) 126 135

Для участi у чергових загальних зборiв акцiонерiв запрошуються акцiонери ПАТ "ДЕМЗ"
або 'ix представники, повноваження яких пiдтверджуються довiреностями, оформленими у
вiдповiдностi до чинного законодавства Укра'iни. Акцiонери або 'ix уповноваженi представники
повиннi мати при собi паспорт.

Для отримання можливостi ознайомитися до дати проведення загальних зборiв акцiонерiв
з документами, пов'язаними з порядком денни м загальних зборiв, акцiонер або його
представник повинен подати письмовий запит на iм'я Голови Правлiння Товариства. Запит мае
мiстити: найменування або прiзвище, iм'я по батьковi акцiонера; документи якi цiкавлять
акцiонера; бажана дата та час ознайомлення; письмовi докази того, що особа, яка звертаеться до
Товариства iз запитом, е акцiонером.

Ознайомлення з документами з питань порядку денного ЗДlИснюеться за
мiсцезнаходженням ПАТ "ДЕМЗ" за адресою: 63460, XapKiBcbKaобл., Змi'iвський район, с.м.т.



Комсомольське, вул. Балаклiйське тосе, буд. 56, кабiнет начальника ВТЗ з понедiлка до
п'ятницi з 9-00 годин до 12-00 годин, а в день проведення загальних зборiв акцiонерiв - за
вказаним вище мiсцем i"x проведення. Вiдповiдальний - Начальник ВТЗ Свинаренко Л.М.

Довiдки за телефоном: 475-28-01 Голова Правлiння ПАТ "ДЕМЗ" Конев 0.1.


