
Повідомлення

 ПрАТ «Харківреахім», код за ЄДРПОУ 00207190, повідомляє про проведення загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться       28 квітня 2014., об 11.00 год. за адресою: м. Харків, вул. Автогенна 12. 
Реєстрація акціонерів відбудеться з 10.30 год. до 10.45 год. за місцем проведення зборів. При собі мати паспорт 
або довіреність (для представників акціонерів), яка оформлена згідно законодавства України. Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів, буде складаний станом на 24 годину  23.04.2014 р. 
Довідки за тел. 057-755-92-44. 

Порядок денний зборів
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 р.
4. Звіт голови наглядової ради  про результати діяльності товариства за 2013 р.
5. Звіт ревізора товариства про результати діяльності товариства за 2013 р.
6.  Затвердження   порядку  розподілу  прибутку  Товариства  за  2013  рік  та  нерозподіленого  прибутку 

минулих років.
Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами ПрАТ 

"Харківреахім", пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства 
(м. Харків, вул. Автогенна 12) у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 11-00 до 16-00 год.

Особам,  які  прибудуть  для  участі  у  загальних  зборах,  при  собі  необхідно  мати  документи,  що 
посвідчують  особу  (паспорт)  та  підтверджують  її  повноваження   (довіреність),  оформлені  згідно  чинного 
законодавства України.

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

Найменування показника
Період 

звітний 2013 Попередній 2012 
Усього активів 713,7 354,6
Основні засоби 249,5 190,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 101,5 77,6
Сумарна дебіторська заборгованість 179,4 21,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 137,0 56,6
Нерозподілений прибуток 304,8 153,5
Власний капітал - -
Статутний капітал 5,3 5,3
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 256,6 87,9
Чистий прибуток (збиток) 151,3 68,00
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1501 1501
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 8
Директор товариства                             Папко С.М.


