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привдтнЕ дкцIонЕрнЕ товдриство (dIIвдЕннЕ упрАвлIння мЕхАнiЗАцIi>> (код

в

еДР: 0l388265, мiсчезнаходження: 03l26, м. КиТв, вул. Качалова, 5, E-mail: pat_pum@emitent.net.ua)
повiдомляс про скJIикання чергових заг€шьних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiлбулуться
26.0З.2020 р. о l0:00 за адресою: м. КиТв, вул, Качалова,5 (офiсне примiщення на 2-му поверсi контори
ПрдТ (ПУМ))). Ресстрацiя aKuioHepiB лля участi у загальних зборах вiдбуватиметься в деНЬ та За мiСцем

ii

провелення з 9:00 до 9:45. .Щата сшадання перелiку aKuioHepiB, якi мають право на участь у заг.цьних
зборах - станом на 24 годину за три робочих днi до дня проведення зборiв (станом на 20.0З.2020 р.)

l.

Перелiк питань разом з пDоектами пiшсltь щодо кожного з пиТань.
включенFх до пDоекту порядкY деllного:
Обрашня лiчильноТ KoMiciT та припинення iT повноваже}lь.

Прqект рiшення:
Обраплч лiчtл,tьну кол,tiсitо

в насmупному скпаdi: 2олова - Кобuэrча В.о,, членu Ko.пticii' лirtttпьноi' Kollicii' закittчукltttься tliс.пя о?олоlаеlпtя на рiчtluх
д,Г.
Поыtоваэtсенttя
IBaHeHKo
Л.д.,
Хапiмон
H1,1,fut1.1 проmоколiв лiчttпьноi KoM,icii,
пла
пiёпuсання
за?сUtьltuх зборах пidсулlкiв еолосувалlлlя
2. Обрання голови та секретаря зборiв.
Проект рiшення:
обраmч Головоlо черZовuх ЗаZальнlЙ зборiв акцiоttерiв _ Iваtценка М,М.' секреmарем
Прuбumько В.В.

3.

Про порядок проведення загальних зборiв.

Проект рiшення:

Заmверduпtч поряdок провеdення за?сulыllм зборiв акцiонерiв: dоповidачi dО l5 хв.,
спiвdоповidачi - do 5 хв., вidп.овidi на п1lпlання - do 5 хв,, пumання заdаваmч в уснiЙ або пuсьмовiй формi.
Поряdок 2олосування: еолосування закрumе, бюлепtенямu.
4, Звiт Правлiнllя про результати дiяльшостi Товариства за 2019 piK та прийняття рiшевня за
наслiдкамl| розгляду звiту.
Проект рiшення:
Запrcерduпlч звitlt Правлittttя про резульплаmu diяпьносmi Товарl,лспlва за 20l9 piK.
5. Звiт НаглядовоТ.ради про дiяльнiсть Товариства за 2019 piK та прийняття рiшення за
наслiдкамl| розгляду звiту.
Проект рiшення:
запrcерduплч звim Наеляdовоi'раdu про резульпlап?ч diяпьносmi Товарuсп,tва за 20l9 pik.
6. Звiт РевiзiйrrоТ KoMiciT про дiялыliсть Товариства за 2019 piK та прийняття рiшення за
наслiдкамl| розгляду звiту.
Проект рiшення:
Заmверduпlч звim Ревiзiйноi'комiсii'про резу,цьплаmч diяцьноспli Товарuсmва за 20l9 piK.
7. Затвердllсенllя рiчllого звiтУ, результатiв дiяльностi та балансу Товариства за 2019 piK.
Проект рiшення:
Запrcерdumч рiчнuй звim, резульпlапlч diяльноспli mа баланс Товарuсmва за 20l9 piK,
8. Затвердження pi.llloT iнформаuii ТоваристВа за 2019 piK, що подаеться до НКI"ШФР.
Проект рiшення:
Запtверdumч рiчну ittфорллацiю Товарuсплва за 20l9 piK, tt1o поdаепlься dо НКЦПФР.
9. розподiл прибутку або покриття збиткiв ToBap1,1cTBa за 2019 piK з УрахУВанllяМ ВИМОГ,
передбачених Законом
Проект рiшення:
Направuпlч чuспtuй прuбупtок за 20t9 piK на псl:tiпu,tення .иаmерiапьноi' бqзu Товарuсmва.
luBiёeHdu за 20l9 piK tte llараховувапlu пlа не Bl!l1.|a|lyBc1ll1ll.
10. Приlirlяттп рiшення про припинення повноважешь Наглядовот рад1,1 Товариства у повному
складi.
Проект рiшення:
прuпuнuпш повноваilсення Наеляdовоi' раdu ToBapuc пtва у повному скцаdi.
[1. Обранllя членiв Наглядовоi ралш Товаршства.
Проект рiшення:
Канdudапtурu; Лой,tенко С.В., Ме.цьнuк О.М., Поберелснюк В.Л,
12. Затверлженtlя умов KoHTpaKTiB, що укладаються з члеIIами НаглядовоТ ради, встановлення
розмiру iх винагороди, обранltя особи, яка уповноважуеться на пiдписання зазначених
KoHTpaKTiB.

Проект рiшення:

Заплверdumч ум,овч конmракпliв, ulо укпаdаюmься з ч.ryенсLulu Наа.ryя,dово| раdu Товарuсmва,
BttHaetlptlda за вllконання обов'язкiв членiв Наеляdовоi' раdu tte tлереdбачена. Обраmu особою, яка
к otl п1 ра к m iB Голову п ра в.п i t tя Ге ра cttMe н ко Л. Л.
уп овн овиlсус п1 ься, l ta п idпuс at п я з аз l ач е tt uх
t

r

t t

-.v.

длреса власного веб-сайту, на якому розмiщена iнформачiя з проектами рiшень з йитань

проекту

llорядку денного: http://pym.com.ua,

З *атерiалами пiд час пiдготовки до загмьних зборiв та документами, необхiдними для прийнятгя
питань, що виносяться на голосування,
рiшень з питань порядку денного, та проектами рiшень_з
за адресою: м, КиТв, вул, Качалова, 5
13:00,
9:00
з
до
акцiонери можуть оrпайо""r"ся у робочi днi
(до початку
(приймЙьня ПрНт кПУМ>) та в день проведення зборiв за мiсцем проведення зборiв
питань Iвашенко М,М,
зОЬрi*) у вiлповiлальноТ особи - засryпник голови правлiння з tоридичних

Довiдки за телефоном: (044) 499-,77-|8'
n, акцiонера
unuio'e'a -документ, що посвlдч}с o собу (паспорт, тощо); 2)
fiля участi у зборах необхiдно мати: l) для
та довiренiсть,
лп, пр.л.rъвникiВ (ловiрениХ осiб) - документ, що посвiдчус особу (паспорт, тощо)
зборах.
на
права
передачу
участi
оформлену згiдно з чинним законодавством, }la
кожний акцiонер мас право внести пропозичiт щодо питань, включеl-|их до проекту порядку денного
заг€шьних зборiв,
загальниХ зборiв. ПропозиuiТ вносятьсЯ tte пiзгtiше нiж за 20 днiв до дати проведення
iз зазначенням
Пропозичiя до проектУ порядкУ денного загаJlьних зборiв подасться в письмовiй формi
jT
змiсту пропозишiТ
прiзвища (найменування) акчiонера, який вносить, кiлькостi н€цежних йому акuiй,
до питання таlабо проекry рiшення.

-докуN

iнших прав, наданих
детальною iнформаuiею, стосовно оформлення, подання пропозиuiй та
в строк до дати
akuioHepiB
зборiв
акцiонерам пiсля оiримання повiдомлеl]ня про проведення загальних
УкраТни кПро
Закону
та
38
проведеtlнЯ.ч.-о,,й* зборiв, акцiонерИ пlon,yro ознайомитИсь в стат,гях 36

з

акчiонернi товариства), а тако)к звернутись ло Товариства дЛя уточнення iнформачiТ,
lrrформачiя прозагальНу кiлькiсть акцiй та голосуlочих акцiй станом на 04.02.2020 р.
перелiкУ осiб, яким пчдa"пчarrся повiдомлення про проведення заг€Ulьних зборiв:
Загальна кiлькiсть простих iменних акцiй - l7 802 4l3 шryк,
Загальна кiлькiсть голосуючих простих iменних акцiй - |,7 з66 733 штук,

-

дату складання

oc}IoBHI покдзtlики

(тис, грll,)
фilrапсово-господарськоi дiяльtlостi пiдприсмства
}IariпteHyBat| Ilя показl| ttKa

Псрiол
звlтнlли

усього активiв
Эсновнi засоби (за залишковою вартiстф
3апаси

jФ9рI9I9,,
умар }l а деб iropg!ýg
рошi та Тх еквiваленти

iсц

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
власний капiтал
3аресстрований (пайовий/статутн и й) кап iтал
Щовгостроковi зобов' язання i заб9!гl9f9хдх

3ерелrtr,орiчtlа кiлькiсть акrtiй (rшт.)
Чистий прибуток (збиток) на одrlу"просту акцirо (грн.)

l

3496

l

4409

l

l

3634

l2624

з4

27

264

42з

l23

32

4480

42|1

8945

в682

445ll

445l

3045

зl lз

876

l l50

26з

l08

l

поточнi зобов'язанtlя i забезпечення

попередшiй

78024 l 3

0.0l4

l

78024

0.006

l3

