
Шановнi акцiонери
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОСЛIДНИЙ

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"
(Харкiвська обл., ЗмilВСЬКИЙрайон, с.м.т. Комсомольське, Балаклiйське шосе, буд. 56, код за

€ДРПОУ 00110237)

28 квiтня 2015 року о 16-00 годинi вiдбудуться рiчнi загальнi збори aкцioHepiB ПАТ "ДЕМЗ" за
адресою: 63460 Харкiвська обл., ЗмilВСЬКИЙрайон, с.м.т. Комсомольське, Балаклiйське шосе,
будинок 56, 3 поверх АБК, актова зала.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря зборiв, лiЧИЛЬНОlKOMicilта затвердження регламенту загальних

зборiв.
2. Звiт Наглядовоj ради Товариства за 2014 р. та прийняттярiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. ЗвiтВиконавчого органу Товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду

зВlТУ.
4." Звiт РевiзiЙНОlKOMicilТовариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду

зВlТУ.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 р. Розподiл прибутку товариства за 2014 piK.
6. Прийняття рiшення про попередне схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо

вчинення яких е зацiкавленiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та Ух граНИЧНОlBapTocTi.
OCHOBHiпоказники фiнансово-господарськоi дiяльностi пiдпри(мства (тис. грн.)

Найменування показника ПеJ:iод
2014 piK 2013 piK

Усього активiв 9154 9371
OCHOBHiзасоби 4337 4334
Довгостроковi фiнансовi iнвестицil - -
Запаси 2834 1693
Сумарна дебiторська заборгованiсть 1377 1679
Грошовi кошти та Ухеквiваленти 66 1055
Нерозподiлений прибуток 8448 8428
Власний капiтал 8448 8428
Статутний капiтал 86 86
Довгостроковi зобов'язання

,

46-
Поточнi зобов'язання 610 801
Чистий прибуток (збиток) 20 - 632
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 171755 171755
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) - -
Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй - -
протягом перiоду
Чисельнiсть працiвн~кiв на кiнець перiоду (осiб) 122 125

Реестрацiя акцiонерiв з р5-00 до 15-451годин у день та за мiсцем проведення зборiв. Для участi
у зборах при собi необхiДно мilТИ документ, що засвiдчуе особу (паспорт). Представники
акцiонерiв повиннi мати паспорт та довiренiсть, оформлену згiдно з вимогами дiючого
законодавства.

Узагальних зборах мають право прийняти участь акцiонери, якi включенi в перелiк акцiонерiв
станом на 24"-00години 21 квiтня 2015 :QOKY.

Акцiонери мають право ознайомитися з документами, пов'язаними з проведенням загальних
зборfВ'hiд час пщготовки ДО; цих зборiв, звернувшисъ,. до Свинаренко .Л. M~;;B' вiддiл БТiЗ
товЩ)иства за Юр'идичною ад есою това иства у. обочi Дl!i з 14-00 до 16-00, тел. (05747) 5-28-01

, НаглядоварадаПАТ "ДЕМЗ"


