
Шановний акціонер ПАТ “Полтавакондитер”! 
 

Публічне акціонерне товариство „Полтавакондитер” (місцезнаходження 36020, м. Полтава, вул. 
Спаська, 10) повідомляє, що згідно рішення Наглядової ради  ПАТ „Полтавакондитер” 20 квітня 2016 року 
у приміщенні актового залу (2 поверх) за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2 відбудуться 
чергові Загальні збори акціонерів. Початок зборів о 12:00 год. 

Початок реєстрації  акціонерів (їх представників) відбудеться за місцем проведення зборів 20 квітня 
2016 року об 11:00 годині, закінчення об 11:45 годині. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14.04.2016 р.  
Порядок денний:  

1). Звіт Правління  ПАТ „Полтавакондитер” про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 
рік. 
2). Звіт Наглядової ради за 2015 рік. 
3). Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2015 рік. 
4). Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2015 рік. 
5). Про розподіл прибутку за 2015 рік. 
6). Основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондитер” в 2016 році. Затвердження плану розвитку. 
7). Про внесення змін до Статуту ПАТ «Полтавакондитер» та затвердження його в новій редакції. 
8). Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Полтавакондитер» та 
Положення про Наглядову раду ПАТ «Полтавакондитер».  Затвердження їх в новій редакції. 
9). Про припинення повноважень членів Наглядової ради  та Ревізійної комісії ПАТ 
„Полтавакондитер”. 
10). Про обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ „Полтавакондитер”. Затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, 
обрання уповноваженої особи на їх підписання. 

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

Період  Найменування показника  
Звітний  Попередній  

Усього активів  304505 260321 
Основні засоби 78083 86298 
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси  91574 81263 
Сумарна дебіторська заборгованість  84333 74004 
Грошові кошти та їх еквіваленти  48316 16145 
Нерозподілений прибуток  211720 167317 
Власний капітал  259560 215157 
Статутний капітал  31827 31827 
Довгострокові зобов’язання  22 22 
Поточні зобов’язання  44945 45142 
Чистий прибуток (збиток) 45042 27876 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2448194 2448194 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)   
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду  

  

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1206 1293 
 

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам 
акціонерів – паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, 
оформлена згідно з чинним законодавством.  

Ознайомитись з матеріалами та документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можливо за 
адресою: 36009, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2 в юридичному відділі, щоденно в робочі дні з 8.00 
год. до 17.00 год. та в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.  Особа, відповідальна за 
ознайомлення акціонерів з документами –Павлюк Ігор Олександрович.  

Телефон для довідок: (0532)-50-51-06; 50-51-49; 50-50-40. 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 14.03.2016 р. в № 49 бюлетеня 

„Відомості Національної комісії  з цінних паперів та фондового ринку ”, з внесенням змін до тексту 
повідомлення в № 51 бюлетеня „Відомості Національної комісії  з цінних паперів та фондового ринку ” від 
16.03.2016 р. 

 
                                                                                                        Правління ПАТ «Полтавакондитер»  
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