Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Нові Інжинірингові Технології», надалі - Товариство
(місцезнаходження: 01030, Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б) повідомляє про проведення річних
(чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 24 березня
2014 року о 10:00 за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. 401.
Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися 24 березня 2014 р. з 09:25 до 09:55 за
місцевим часом за місцем проведення Загальних зборів. Учасникам Загальних зборів – фізичним особам
(акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу
(паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження
представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із
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, складеного
станом на 24 годину 02 квітня 2013 року).
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками
його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним
загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні в період з 21 лютого 2014 року по 24 березня 2014
року з 14.00 до 17.00 за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. 401, контактна особа – Шарохіна
Олена Анатоліївна. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі
внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати
проведення Загальних зборів. Телефон для довідок: (044) 537-79-84.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» за 2013 рік
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

(тис. грн.)
період
звітний
попередній
385 404
332 898
234 586
244 833
5 938
5 635
21 778
8 774
120 366
71 124
152 581
96 454
367 897
311 770
215 316
215 316
8 980
14 090
56 127
42 724
276
290
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