
 
Шановні акціонери ПАТ «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ» ! 

Повідомляємо, що загальні збори акціонерів товариства відбудуться 17 квітня 2014 року  
за адресою: вул. Заводська 27, с. Дуліби, р-н. Стрийський, обл. Львівська, Україна (актовий зал). 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання Президії та Голови загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт Виконавчого органу (Директора) про фінансово-господарську діяльність за 2012 – 2013  роки та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду. 
4. Звіт Ревізійної комісії за 2012 – 2013 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
5. Звіт Наглядової Ради за 2012 – 2013 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 – 2013 роки. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства, про виплату дивідендів. 
8. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів. 
9. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів. 
10. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року. 

 
 Початок реєстрації учасників зборів о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 50 хв. Початок зборів о 11 год. 00 хв.. 
 Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право 

представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.   
 Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за адресою проведення зборів. 
 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів, станом на 24 годину 11 квітня 2014 р. 
 Довідки за тел. (03245) 3-64-47. 

 
Основні показники фінансово-господарської діяльності тис. грн.. 

Найменування показника 
період 

Звітний 2013 р. Попередній 2012 р. 

Усього активів                               29 272 26 729 

Основні засоби 15 281 12 581 

Довгострокові фінансові інвестиції 1 373 1 271 

Запаси 6 196 6902 

Сумарна дебіторська заборгованість 3 825 3 924 

Грошові кошти та їх еквіваленти              1 383 1 201 

Нерозподілений прибуток   12 080 9 605 

Власний капітал                              24 499 22 165 

Статутний капітал                            264 264 

Довгострокові зобов'язання                   0 220 

Поточні зобов'язання                         4 773 4 344 

Чистий прибуток (збиток)                     2 524 2 953 

Середньорічна кількість акцій (шт.)          5 269 740 5 269 740 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                                - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду               

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                            241 231 

 
ПАТ «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ»  


