1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ»
місцезнаходження якого: 87501, вул. Консервна, 23 м. Маріуполь, Донецька обл. ЄДРПОУ 19380169,
повідомляє, що чергові збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2013 року
о 10.00 за адресою: м. Маріуполь, вул. Консервна, 23 (зал засідань).
Порядок денний:
Обрання робочих органів загальних зборів.
Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів товариства.
Звіт Генерального Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012
рік.
Звіт Ревізора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік.
Затвердження річного звіту та річного балансу Товариства за 2012 рік.
Затвердження основних напрямків розвитку Товариства на 2013 рік.

Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.00. При собі мати документ, що посвідчує особу, або
довіреність на право участі в зборах.
Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, на 24 год.
17.04.2012 року.
Ознайомитися з документами, пов`язаними з порядком денним зборів можливо за місцем знаходження товариства:
м. Маріуполь, вул. Консервна, 23, у робочі дні з 10.00 до 13.00 години, та перед зборами. Відповідальна особа –
Секретар Наглядової ради Надолько І.М.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Маріупольсіткоснасть» (тис. грн.)
Найменування показника
період
за 2012 рік
за 2011 рік
Усього активів
3097,7
2878,8
Основні засоби
862,9
883,4
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
198,2
231,1
Сумарна дебіторська заборгованість
745,0
472,7
Грошові кошти та їх еквіваленти
0,1
0,1
Нерозподілений прибуток
-1826,7
-1909,4
Власний капітал
190,7
108,0
Статутний капітал
400,0
400,0
Довгострокові зобов`язання та поточні зобов`язання
326,4
149,2
Поточні зобов`язання
2580,6
2621,6
Чистий прибуток
82,7
40,7
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1600000
1600000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
8
7
Наглядова рада

Текст об’яви розміщено в друкованих виданнях:
Бюлетень «Цінні папери України», № 42 від 05.03.2013 року,
Газета оголошень «Объявления Надо.ua», №17 від 05.03.2013 року (м.Маріуполь)

