Публічне акціонерне товариство “Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації
будівництва” (код за ЄДРПОУ 01272462, місцезнаходження: вул.Галицька,33, с.Угринів,
Тисменицького р-ну, Івано-Франківської обл.,77423) повідомляє, що річні загальні збори
акціонерів ПАТ “Івано-Франківське СУМБ” відбудуться 22 березня 2013 року о 17-30 год. в
приміщенні актового залу адмінбудинку ПАТ “Івано-Франківське СУМБ” за адресою:
вул.Галицька,33, с.Угринів, Тисменицького р-ну, Івано-Франківської обл.,77423.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
Прийняття рішення за наслідками звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової
ради.
4. Звіт та прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження
висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012
рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу підприємства за 2012 рік. Розподіл
прибутку (збитків) товариства за 2012 рік.
6. Про виплату дивідендів.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
8. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Реєстрація учасників зборів з 17-00 год. до 17-30 год. в день та за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах
акціонерів, - станом на 24-00 год. 18.03.2013р.
Ознайомитись з документами з питань порядку денного та вносити свої пропозиції, акціонери
можуть у робочі дні в кабінеті голови Наглядової ради за адресою: 76000, м.Івано-Франківськ,
вул.Василіянок,49. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – голова
Наглядової ради Олійник Мирослав Ігорович. Контактний телефон: (0342) 244209.
Для участі в зборах акціонери повинні представити: документ, що посвідчує особу (паспорт);
представники: довіреність на право участі в зборах; документ, що посвідчує особу (паспорт).
Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.грн.)
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2011 рік
8247
1676
1167
3144
8
5878
416
(349)
2371
-350
1665384
54

період
2012 рік
7944
1472
1385
2677
124
5882
416
(343)
2062
6
1665384
27

