Приватне акціонерне товариство «Газета «Приазовський робочий»
(код за ЄДРПОУ 02472200, місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м.Маріуполь, прЛеніна, 19)
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 2012 року об 11 год. 00 хв. за
адресою:
м. Маріуполь, пр. Леніна, 19, 2-й поверх, прес-клуб.
Реєстрація акціонерів відбудеться з 10:30 до 10:45 години в день скликання зборів за місцем їх
проведення.
Для реєстрації акціонери товариства повинні мати з собою документ, що посвідчує особу. А
представники акціонерів додатково – довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів.
Право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства матимуть особи, які включені до переліку
акціонерів, складеного станом на 24 годину 10 квітня 2012 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1) Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи
Загальних зборів акціонерів Товариства.
2) Звіт Директора-головного редактора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2011 рік.
3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4) Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
5) Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
6) Визначення порядку покриття збитків Товариства за минулі роки.
7) Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2012
року.
8) Про збільшення статутного капіталу Товариства.
9) Про приватне розміщення акцій Товариства та затвердження протоколу рішення про приватне
розміщення акцій.
10) Про визначення органу Товариства, уповноваженого приймати рішення та здійснювати дії,
передбачені чинним законодавством, щодо приватного розміщення акцій Товариства.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів,
в робочі дні з 10:00 до 16:00 години (перерва з 12 до 13 годин) за адресою: м.Маріуполь, пр.Леніна, 19, 2-й
поверх, приймальня; телефон для довідок (0629) 52-66-42. Відповідальний за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – директор-головний редактор.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» за 2011 рік (тис. грн.)
Найменування показника

період
звітний

попередній

Усього активів

22747

16858

Основні засоби

11081

11264

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2285

1888

Сумарна дебіторська заборгованість

1268

567

Грошові кошти та їх еквіваленти

1085

2312

Нерозподілений прибуток

610

1079

Власний капітал

13323

13792

Статутний капітал

12564

12564

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

5739

382

Чистий прибуток (збиток)

-469

-122

Середньорічна кількість акцій (шт.)

12564000

12564000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

87

74

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

Директор-головний редактор
М.М.ТОКАРСЬКИЙ

