УКРАЇНА
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС1БО

“ УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ “
61052, м. Харків, вул. Слов’янська 8 тел./факс 728-03-25, ко^ 14071268

№__
на№

від
в ід _________

/

Публічне акціонерне товариство „УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО
„УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ”, просить Вас опублікувати дане рекламне оголошення у бюлетені «Цінні папери України» та газеті
«Прем'єр" до 26 березня 2016 року.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО сУКРСПЕЦБУДМОНТ/^Ж»
код ЄДРПОУ 14071268, яке знаходиться за адресою; 61052, м. Харків вул. Слов’янська буд. 8
Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2016 року о 10 за адресою:
61052 м. Харків, вул. Енгельса буд. 29 «Б», кімната 307. Реєстрація учасників відбу/:еться у день та за місцем проведення
зборів з 09
- 09
27 квітня 2016 року. Перелік акціонерів, які мають право у>-асті в загальних зборах, складається
станом на 24 годину 21 квітня 2016 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015
рік.
Затвердження звіту Наглядової ради.
Затвердження звіту Ревізійної комісі"/.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015, рік, р озподілу прибутку та покриття
збитків.
Припинення діяльності членів Ревізійної комісії і обрання нового складу Р евізійної комісії..
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства___________
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Гоошові кошти та їх еквіваленти
Резервний капітал
Статутний капітал
Поточні зобов’язання
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Довгострокові зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
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)

(тис. гри.)

Період
ЗвітниО 2015р.
2200
12ІІ2
0,:)
Є
20
11)
181)2
140
731
(12ІІ2)
338

Попередній 2014р.
2351
1594
0,0
3
20
18
1777
171
546
(891)
710

-

-

(372)
73290

(297)
73290

-

-

з:і

35

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (61052, м. Харків, вул. Енгельса,
буд. 29 «Б», кімната 307 що понеділка з 09 °° - 15 °° телефон для довідок: (057) 728-03-25, електронна поштова адреса:
и88т-ісііагі<ії@уапсІех.иа, сторінка в мережі інтернет: \тлл«.икг5рес.огд.иа). В день п зоведення зборів ознайомитись з
документами можливо за місцем проведення зборів.
Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та
підтверджують П повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.
Акції власників, які І-ІЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах від
власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на
Кагальнтс зборах акціонерів
ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУІ

Голова правління
ПАТ „УКРСПЕЦБУДІМ

І БадаловГ.Г. І

