«До уваги акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» повідомляє, що
чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» скликаються 18 квітня
2012 р. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38, актова зала.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Зборах – 12.04.2012 р.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів:
1. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2011 р.
2. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2011 р.
3. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової
ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2011 р.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік.
7. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та обрання
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Початок реєстрації акціонерів – об 11 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації – об 11 годині 45
хвилин. Початок зборів – об 12 годині 00 хвилин.
До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. вул. Копилівська, 38, в робочі дні
тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 468-20-70. Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами – Директор – Телявський В.І
Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи повинні представити документ, що
посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально
чи іншим чином згідно законодавства України. Представники акціонерів – юридичних осіб повинні
представити: керівники – документ (витяг) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної
особи – акціонера та документ, який посвідчує особу (паспорт), інші представники – довіреність,
засвідчену печаткою підприємства та підписом керівника, чи засвідчену іншим чином згідно з
законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).
Наглядова рада ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
(тис. грн.)
Найменування показників

Період
Звітний
2011
269204
29399
55760
154032
2273
47963
74024

Попередній
2010
216910
24826
30744
84784
545
47209
73270

Статутний капітал

15368

15368

Довгострокові зобов’язання

139576

96683

Поточні зобов’язання

55604

46957

754

1260

Середньорічна кількість акцій (шт.)

31364

31364

Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)

626

598

Усього активів
Основні засоби
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (збиток)
Власний капітал

Чистий прибуток (збиток)

Контактна особа: Тонкий Олександр Володимирович, тел. (044) 468-42-78.
Почтова адреса, на яку висилати необхідні документи: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38.
Директор
ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

_____________ Телявський В.І.

