Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Запорізький абразивний комбінат»( надалі – Товариство)
(код за ЄДРПОУ: 00222226, місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова , буд. 44),
повідомляє про проведення річних  загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 14:00 годині за адресою: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, буд. 44, приміщення залу засідань ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ»  № 293. 
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
Проект рішення з першого питання порядку денного: обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Кульова Світлана Анатоліївна, члени лічильної комісії – Піньковська Олена Володимирівна, Малюкіна Валентина Іллівна. 
Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. 
Проект рішення з другого питання порядку денного: затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення  бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується підписом голови правління та шляхом накладення на нього печатки Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим підписом голови правління та печаткою Товариства.
Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
Проект рішення з третього питання порядку денного: обрати Головою зборів -  Березу Анатолія Валентиновича, Секретарем зборів – Жуліну Віру Дмитрівну,  Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): 
-	виступ доповідача по  4, 5 питаннях порядку денного  до 15 хвилин;  
-	виступи акціонерів по  4,5 питаннях порядку денного до 5 хвилин;
-	виступи та обговорення по 6-19 питаннях порядку денного та проектів рішень  з них (включаючи запитання, дебати та ін.) до 50 хвилин; 
-	для відповіді на запитання до доповідачів до 5 хвилин;
-	запитання до доповідача та пропозиції акціонерів, щодо виступу подаються до секретаря тільки в письмовій формі, і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються;
-	голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос..
Збори провести без перерви.
Розгляд  звіту Правління "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік" та його затвердження. 
 Проект рішення з четвертого питання порядку денного: :затвердити звіт Правління "Про підсумки фінансово-господарської  діяльності товариства за 2016 рік".
Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році.
Проект рішення з п’ятого питання порядку денного: затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.
Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.
Проект рішення з шостого питання порядку денного: :затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.
Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії  за 2016 рік та їх затвердження.
Проект рішення з сьомого питання порядку денного: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  за 2016 рік.
Затвердження  річного  звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з восьмого питання порядку денного: затвердити річний  звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік  та планового розподілу прибутку у 2017 році.
Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2016 рік: 21075 тис. грн., затвердити наступний плановий розподіл прибутку на 2017 рік: 41603 тис. грн.
Про затвердження значних правочинів з АТ «ТАСКОМБАНК», вчинених Товариством у період з 27.02.2017 року до 27.04.2017 року.
Проект рішення з десятого питання порядку денного: затвердити значні правочини з АТ «ТАСКОМБАНК» (кредитний договір, договори застави/іпотеки, інші договори), вчинені головою правління ПАТ "Запоріжабразив" за рішенням Наглядової ради Товариства від 27.02.2017 року (протокол Наглядової ради б/н від 27.02.2017 року) в період з 27.02.2017 року до 27.04.2017 року.
  Про попереднє схвалення значних право чинів з АТ «ТАСКОМБАНК», які можуть бути вчинені Товариством у 2017 році. 
Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: голові правління Товариства надати право, без погодження з Загальними зборами акціонерів терміном до 27 квітня 2018 року – дати проведення наступних річних Загальних  зборів акціонерів, вчиняти значні правочини, необхідність яких може виникати у ході господарської діяльності Товариства, а саме: укладати кредитні договори, договори застави/іпотеки, інші договори з АТ «ТАСКОМБАНК» на суму, що не може перевищувати    1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень 00 копійок або еквівалент 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень 00 копійок за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення договору, у разі якщо сума договорів визначається в іноземній валюті.
Про ліквідацію структурного підрозділу ПАТ "Запорізький абразивний комбінат" база відпочинку "Світла".
Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: надати згоду на ліквідацію структурного підрозділу ПАТ "Запорізький абразивний комбінат " база відпочинку "Світла".
Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне. 
Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного: затвердити нове найменування Товариства: 
повне найменування Товариства: 
- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ";
- російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПОРОЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ КОМБИНАТ";
- англійською мовою – PRIVATE JOIN STOCK COMPANY " zaporozhsky  abrasivny  combinat".
скорочене найменування Товариства:
- українською мовою – ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ";
- російською мовою – ЧАО "ЗАПОРОЖАБРАЗИВ";
- англійською мовою – PJSC " zaporozhabrasivE".
15.  Визначення структури та кількісного складу органів Товариства згідно нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного: визначити  структуру та кількісний склад органів Товариства, згідно нової редакції Статуту Товариства.
	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.
Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особами, яким надаються повноваження з підписання Статуту, голову та секретаря загальних зборів. Уповноважити забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту провідного інженера управління з кадрів та побуту Кошову Галину Іванівну .

17.  Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.
Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного: визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
18.	Відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради акціонерного Товариства .
Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного: припинити повноваження голови Наглядової ради Мартиненка Сергія Івановича, членів Наглядової ради Бондаря Олександра Вікторовича, Даймиченко Олега Вікторовича, Жуліної Віри Дмитрівни, Махіні Андрія Валентиновича, Сови Костянтина Володимировича. 
Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі: головою Наглядової ради Мартиненка Сергія Івановича (представник акціонера), членами Наглядової ради Бондаря Олександра Вікторовича (представник акціонера), Даймиченко Олега Вікторовича (представник акціонера), Жуліну Віри Дмитрівну (акціонер), Махіню Андрія Валентиновича (представник акціонера), Сову Костянтина Володимировича (представник акціонера) .
19. Затвердження  умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства,  
        встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою 
        та членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з дев’ятнадцятого питання порядку денного: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Винагороду зазначеним особам не сплачувати. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства  на підписання цивільно-правових договорів з  членами Наглядової ради, Голову загальних зборів Товариства  на  підписання відповідного договору з Головою Наглядової ради.


Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  www.abrasive.zp.ua. 
Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 13.00 до 13.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 21.04.2017 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на  загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства, чи їх представники, можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 08.00 до 17.00 год. за адресою: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, 44, управління кадрів та побуту каб. №1, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Жуліна Віра Дмитрівна, член наглядової ради, в.о. заступника голови правління з технології та перспективних  розробок.
Телефон для довідок: (061) 278-74-14. 
	
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період

Звітний 
Попередній 
Усього активів
511790
529646
Основні засоби
136715
129628
Довгострокові фінансові інвестиції
9800
9800
Запаси
201517
213917
Сумарна дебіторська заборгованість
137625
163967
Грошові кошти та їх еквіваленти
26105
12318
Нерозподілений прибуток
254107
231604
Власний капітал
263208
239409
Статутний капітал
1511
1511
Довгострокові зобов'язання
26196
20400
Поточні зобов'язання
222386
269837
Чистий прибуток (збиток)
21075
1590
Середньорічна кількість акцій (шт.)
30229500
30229500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1435
1452


Наглядова рада ПАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ"




