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Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів  

Публічного акціонерного товариства «Галицький механічний завод» 

 

Шановні акціонери! 

Публічне акціонерне товариство «Галицький механічний завод», ідентифікаційний код – 05759244, 

місцезнаходження: 77100, Івано-Франківська область, м. Галич, вул. Вітовського, 20 (надалі - Товариство), 

повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), 

які відбудуться 07 листопада 2013 року об 11:00, за адресою: Івано-Франківська область, м. Галич, приміщення 

актового залу Національного Заповідника «Давній Галич». 

Реєстрація акціонерів буде проводитися 07 листопада 2013 року з 10:00 до 10:45 за місцем проведення 

Загальних зборів. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує 

особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує 

повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку 

зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для 

інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 

чинного законодавства України).  

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства 

(згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 

24 годину 01 листопада 2013 року). 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 

1. Обрання членів лічильної комісії.  

2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

8. Затвердження умов договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка 

уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 

порядку денного, за адресою: 77100, Івано-Франківська область, м. Галич, вул. Вітовського, 20, каб. №1, у 

робочі дні в період з 07 жовтня 2013 року до 07 листопада 2013 року з 10:00 до 12:00. Відповідальною особою 

за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Гнип Петро Миколайович, телефон для довідок: (03431) 

2-15-96. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції 

щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 

Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати 

проведення Загальних зборів. 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік 

(тис. грн.) 

Найменування показника 
період 

звітний (2012 рік) попередній(2011 рік) 

Усього активів 45 394 45 854 

Основні засоби 1 086 1 126 

Запаси 370 563 

Сумарна дебіторська заборгованість 0 207 

Грошові кошти та їх еквіваленти 0 20 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 872 875 

Власний капітал 45 300 45 303 

Статутний капітал 44 428 44 428 

Довгострокові зобов'язання 75 75 

Поточні зобов’язання 19 476 

Чистий прибуток (збиток) (3) 1 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8 

 

 

Директор Публічного акціонерного товариства 

«Галицький механічний завод»        П.М. Гнип 


