
Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «НПО ДНІПРОПРЕС»

(місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 139 ;
код ЄДРПОУ 24991515 )  повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів
що відбудуться 26 квітня 2015 року за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда,буд.139,
в залі засідань на першому поверсі будівлі головного корпусу. 
Початок зборів об 11.00 годині.
Реєстрація  учасників  зборів проводиться за  місцем проведення зборів з  10.00 годин до 10.45 годин у день
проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21.04.2015 р.
Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати: 

- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства – представникам акціонерів.

Порядок денний загальних зборів:
1. Обрання  членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2014рiк.
3. Звіт  Наглядової Ради Товариства  за 2014 рік.
4. Про результати аудиторської перевірки Товариства відносно фінансової звітності за  2014 р.

          5.Затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 р.
6.Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи 
   у 2014 році.
7.Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів. Попереднє схвалення значних 
   правочинів та надання повноважень Наглядовій раді по прийняттю рішень про вчинення 
   Товариством значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства   (тис. грн.)

Найменування показника
звітний 

2014
попередній

2013

Усього активів  104 981 69 694

Основні засоби  29 677 25 772

Довгострокові фінансові інвестиції  - -

Запаси 41 532 24 034

Сумарна дебіторська заборгованість  14 068 10 168

Грошові кошти та їх еквіваленти 3 690 2 172

Нерозподілений прибуток 7 562 6 986

Власний капітал 8 870 8 294

Статутний капітал 1 000 1 000

Довгострокові зобов'язання - -

Поточні зобов'язання   96 111 61 400

Чистий прибуток (збиток) 576 3 739

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 1 000

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

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -            - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
579 590

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах,
можуть особисто ознайомитися  у робочі дні з 10.00 до 16.00 годин за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв
Сталінграда, буд. 139, в залі засідань на першому поверсі будівлі головного корпусу, а також в день проведення
загальних  зборів  –  у  місці  їх  проведення. Особа,  відповідальна  за  порядок  ознайомлення  акціонерів  з
документами – Генеральний директор. Пропозиції щодо порядку денного направляти Генеральному директору
в  письмовій  формі  за  адресою  :  49000,  м.  Дніпропетровськ,  вул.  Героїв  Сталінграда,  буд.  139.Додаткову
інформацію можна отримати за телефоном: (056) 740-62-45 . 
Повідомлення  про  проведення  чергових  Загальних  зборів  акціонерів   23.03.2015  року  розміщено  у
загальнодоступній  базі  даних  Комісії  та  опубліковано  в  газеті  «Бюлетень  «Відомості  НКЦПФР»  № 56  від
24.03.2015 р. 
ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС»                                                               




