
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» (далі - Товариство) 

(ідентифікаційний код 00191827; місцезнаходження: 87250, Донецька область,  

Старобешівський район, місто Комсомольське, вулиця Леніна, будинок 1-1) 

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. 

 

Дата та час проведення річних Загальних зборів: 28 березня 2013 року о 15:00 годині. 

Місце проведення річних Загальних зборів: 87250, Донецька область, Старобешівський район, 

місто Комсомольське, вулиця Леніна, будинок 1-1, Зал засідань. 

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: 28 березня 2013 року о 14:00 годині. 

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: 28 березня 2013 року о 14:45 годині. 

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87250, Донецька область, Старобешівський 

район, місто Комсомольське, вулиця Леніна, будинок 1-1, фойє другого поверху. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів: 

22 березня 2013 року станом на 24.00 годину. 

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 

 

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 

2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 

рік. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік. 

5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.  

6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. 

7. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, 

встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання 

договору з членом Наглядової ради. 

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного 

року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх 

граничної сукупної вартості.  

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ( тис. грн.) 

Найменування показника 

Період 

Звітний 

2012 рік 

Попередній 

2011 рік 

Усього активів 963 047 972 433 

Основні засоби 319 954 395 737 

Довгострокові фінансові інвестиції  - 

Запаси  109 160 79 625 

Сумарна дебіторська заборгованість 487 534 473 834 

Грошові кошти та їх еквіваленти 4 759 2 731 

Нерозподілений прибуток 312 459 244 576 

Власний капітал 597 373 529 490 

Статутний капітал 284 914 284 914 

Довгострокові зобов’язання  32 996 43 242 

Поточні зобов’язання  259 658 327 187 

Чистий прибуток 67 883 99 681 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 139 656 000 1 139 656 000 

Кількість власних акцій, викуплених 

протягом періоду (шт.) 
- - 

Загальна суму коштів, витрачених на 

викуп власних акцій протягом періоду 
- - 

Чисельність працівників на кінець періоду 

(осіб) 
2 481 2 985 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – 

паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 



Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 

порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати 

проведення Загальних зборів за адресою: 87250, Донецька область, Старобешівський район, місто 

Комсомольське, вулиця Леніна, будинок 1-1, каб. 12, фінансовий відділ, з понеділка по п'ятницю – з 

9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - 

за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує 

особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні 

акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами – Дахновський Олександр Миколайович. 

Телефони для довідок:  (06253) 5-10-32, 5-26-22. 

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 22.02.2013р в офіційному друкованому 

виданні  "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" за №37. 

Генеральний директор 

ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ»            Ю.С. Поляков 

 


