ОГОЛОШЕННЯ
ПуАТ Нововолинський ливарний завод
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які

відбудуться 24 квітня 2015р. о 15.00 в залі засідань ливарного заводу

1
2

за адресою : Волинська обл., м.Нововолинськ, вул.Луцька, 29
Порядок денний:
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році.
Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2014 році та
його затвердження і про роботу НР у звітному періоді.
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Звіт Ревізійної комісіі товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2014 році та
його затвердження і про роботу РК у звітному періоді.
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Затвердження фінансового річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2014 рік.
Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2015 рік.
Затвердження на посаді голови Правління, призначеного рішенням НР 10.11.2014р.
Надання права підпису голові Правління значного правочину на 2015р.

Для реєстрації учасників загальних зборів акціонерів необхідно мати: акціонерам - паспорт,
представникам– паспорт та довіреність на право участі у зборах, складену відповідно до вимог
законодавства. Початок реєстрації учасників загальних зборів о 14.00 , закінчення реєстрації о 14.40 у день
скликання зборів за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах - 20 квітня 2015 року. Документи для ознайомлення, пов'язані з порядком денним зборів,
знаходяться за місцезнаходженням товариства. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення
акціонерів з документами є корпоративний секретар Мартинюк І.І. Довідки за телефоном 03344 4-80-87.
З основною інформацію про ПуАТ НЛЗ можна також ознайомитись на веб-сторінці підприємства в мережі
інтернет за адресою - www.nlz.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПуАТ НЛЗ, тис.грн.

Додаток
Період

Найменування показника

2014р.
звітний

2013р.
попередній

Усього активів

165205

176182

Основні засоби

67115

75536

630

661

Запаси

34801

46409

Сумарна дебіторська заборгованість

50579

40638

Грошові кошти та їх еквіваленти

12079

12978

Нерозподілений прибуток

144682

156796

Власний капітал

9125

9125

Статутний капітал

1568

1568

99

99

9731

8594

-12114

-15560

6272240

6272240

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

413

510

Довгострокові фінансові інвестиції

Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

Голова Наглядової ради

_______________________

Голова Правління

_______________________

