Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Запорізький абразивний комбінат»        (надалі -Товариство)
(код за ЄДРПОУ: 00222226, місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 44),
Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів Товариства за результатами господарської діяльності у 2017 році відбудуться 26 квітня 2018 року о 15-00 в залі для нарад (на третьому поверсі адміністративного корпусу) за місцезнаходженням Товариства.

Перелік питань разом з проектом рішення щодо кожного з питань проекту порядку денного:

Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
Проект рішення:  Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Кульова Світлана Анатолівна, члени лічильної комісії – Піньковська Олена Володимирівна, Малюкіна Валентина Ільївна. 
Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
Проект рішення:  затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення  бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою Товариства
Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
Проект рішення: обрати Головою зборів -  Березу Анатолія Валентиновича, Секретарем зборів – Жуліну Віру Дмитрівну, Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): 
-	оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин; 
-	виступ доповідача з питань  4, 5 порядку денного  до 15 хвилин;  
-	обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.)     до 20 хвилин; 
-	голосування з питань порядку денного до 3 хвилин; 
-	голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; 
-	рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
Збори провести без перерви.
Розгляд  звіту Правління "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік"  та його затвердження.
Проект рішення: затвердити звіт Правління "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік".
Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення: затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році.
Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.
Проект рішення:  затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії  за 2017 рік та їх затвердження.
Проект рішення:  затвердити звіт та висновків Ревізійної комісії  за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про  припинення повноважень Ревізійної комісії на підставі норм чинного законодавства.
Проект рішення:  припинити  з 26.04.2018р. повноваження голови та членів Ревізійної комісії у складі: Калюжного Кирила Ростиславовича, Тарасенка Анатолія Павловича, Ракус Людмилу Миколаївну відповідно, на підставі ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства», яка наголошує, що створення в приватному акціонерному товаристві Ревізійної комісії не є обов’язковим.
Затвердження  річного  звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:  затвердити річний  звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік  та планового розподілу прибутку у 2018 році.
Проект рішення:  затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2017 рік: 
 Залишок прибутку за 2017р. у розмірі 47 212 тис. грн. направити:
- на фінансування капітальних вкладів – 44 851 тис. грн.;
- до резервного капіталу – 2 361 тис. грн.
Затвердити плановий розподіл прибутку на 2018 рік у сумі 54 016 тис. грн.	

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 14.30 до 14.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 20.04.2018 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.  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг).  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 08.00 до 17.00 год. за адресою: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 44, управління кадрів та побуту каб. №1, а 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.
До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до  дати проведення загальних зборів.

Звертаємо вашу увагу, у разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (в т.ч. на загальних зборах акціонерів). 

Телефон для довідок: (061) 287-67-14. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформація про загальні збори: www.abrasive.zp.ua. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
Попередній 
Усього активів
635613
511790
Основні засоби (за залишковою вартістю)
137978
136715
Запаси
158785
201517
Сумарна дебіторська заборгованість
172843
137628
Гроші та їх еквіваленти
61826
26105
Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)
296398
254107
Власний капітал
307613
263208
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
1511
1511
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
24403
26196
Поточні зобов'язання і забезпечення
303597
222386
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 
47212
21075
Середньорічна кількість  акцій (шт.)
30229500
30229500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 
1,6
0,7


Наглядова рада ПрАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ"

