Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД”
(Код за ЄДРПОУ 14309572), місцезнаходження: м.Черкаси, вул.30 років Перемоги, 5/1,
18000, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2016
року за адресою: м. Черкаси, вул.30 років Перемоги, 5/1 (в приміщенні адміністрації
ПАТ „Черкаський приладобудівний завод”(6-й поверх, кабінет № 50 голови
правління).
Початок зборів о 15-00 год. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 20 квітня 2016
року з 14-00 до 14-50 годин в кабінеті № 50 (приймальна). Акціонерам необхідно
мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того –
довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –
14 квітня 2016 року (станом на 24 годину). Відповідно до ст. 36 Закону України «Про
акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте право
ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою:
вул.30 років Перемоги, 5/1, кабінет № 50/4, м. Черкаси, 18000, у робочі дні (з 10.00 до
16.00 години, обідня перерва з 13.00 до 14.00 години), відповідальною за порядок
ознайомлення акціонерів з документами є заступник голови правління товариства з
комерційних та загальних питань товариства Мельник Т.О., тел. (0472)66-85-14.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку
денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу
кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за
сім днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить,
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або
проекту рішення.
Тел. довідок:(0472)65-35-82.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів товариства, прийняття рішення
про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства
у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками
його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік.
9. Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за
підсумками роботи у 2015 році.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради
товариства.
11. Обрання членів наглядової ради товариства.
12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами
наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами наглядової ради.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної
комісії товариства.
14. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
15. Затвердження умов договорів (цивільно правових або трудових) з членами
ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.):
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Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток

Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
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