РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Полтавський завод медичного скла", 00480945, Україна Полтавська обл.  36008 Полтава Фрунзе,158, (0532)508-777
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: medicalglass.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "БIНА", 23285643
5. Інформація про загальні збори 
26.03.2015 проведено чергові загальні збори.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ) ЗБОРIВ:1. Обрання Голови i лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Полтавський завод медичного скла".2. Обрання Голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв.3. Затвердження регламенту та порядку денного рiчних загальних зборiв.4. Звiт Голови Правлiння ПАТ "Полтавський завод медичного скла" про результати виробничо-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2015 рiк.5. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства про результати аудиторської перевiрки ПАТ "Полтавський завод медичного скла" за 2014 рiк.6. Звiт Наглядової Ради товариства за 2014 рiк.7. Затвердження висновкiв аудиторської перевiрки ПАТ "Полтавський завод медичного скла" за 2014 рiк.8. Затвердження результатiв господарської дiяльностi ПАТ "Полтавський завод медичного скла" за 2014 рiк.9. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2014 рiк. Затвердження та розподiл прибутку за 2014 рiк та порядок виплати дивiдендiв.10. Обрання членiв Наглядової Ради ПАТ "Полтавський завод медичного скла".11. Обрання Голови та членiв Правлiння ПАТ "Полтавський завод медичного скла".12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
05.08.2015 проведено позачергові загальні збори.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ) ЗБОРIВ:1. Про внесення змiн до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 'Полтавський завод медичного скла' вiд 26 березня 2015 р. щодо розподiлу прибутку за 2014 рiк та порядок виплати дивiдендiв, та викладення його у новiй редакцiї.
6. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду
За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн
49 732 500
0
26 175 000
0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн
0,95
0
0,5
0
Сума виплачених дивідендів, грн
49 086 908,5
0
26 172 101
0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
27.03.2015

28.03.2014

Дата виплати дивідендів
27.03.2015

28.03.2014

Опис
i/в
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період

звітний
попередній
Усього активів
412814
360205
Основні засоби (за залишковою вартістю)
206857
107729
Довгострокові фінансові інвестиції
2649
2590
Запаси
41997
56717
Сумарна дебіторська заборгованість
71306
73034
Грошові кошти та їх еквіваленти
77935
99764
Власний капітал
387947
325971
Статутний капітал
2618
2618
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
380142
318102
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
24867
34234
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2,135
1,882
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
2,135
1,882
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
52350000
52350000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду
загальна номінальна вартість



у відсотках від статутного капіталу


Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду





Голова правління                     Кудацький О.М.


м.п

