
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ» 

(код ЄДРПОУ: 00110183, місцезнаходження: 69600, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. 

Дніпровські Зорі, буд. 1)  

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться  

25 квітня 2013 року о 12.00 за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Конституції 

32/33, 3 поверх, конференц-зал № 1. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. 

2. Затвердження звіту правління про підсумки фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2012 рік. 

3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2012 рік. 

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора товариства за 2012 рік. 

5. Затвердження річного звіту товариства, розподіл прибутку (збитків) товариства за 

2012 рік та додаткового капіталу. 

6. Внесення змін до Статуту Товариства.  

7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

підписання договорів з членами наглядової ради. 

 Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 11-00  год.  

до 11-50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, - 

19.04.2013 р. на 24 годину. Для реєстрації та участі у зборах власникам акції необхідно 

пред’явити паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, 

засвідчене згідно вимог діючого законодавства, та паспорт.  

 Акціонери товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами 

стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції до правління Товариства  в робочі 

дні з 09.00 год.  до 15.00 год.  за адресою: Україна, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. 

Конституції 32/33, 2 поверх, юридичний відділ, кабінет № 3.  довідки за телефоном — 05348-

2-21-33; 69600, Запорізька область, м. Запоріжжя, вуд. Дніпровські Зорі, буд. 1, 2 поверх, 

приймальня № 1.  

 Акціонери також можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у 

день та за місцем проведення зборів. Пропозиції приймаються у строк до 05 квітня 2013 

року. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 

Голова правління В.О. Фурманов. 

Телефон для довідок: (061) 279-14-43.                      
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.): 

Найменування показника період 

звітний  попередній 

Усього активів 35411 29642 

Основні засоби  49233 47493 

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 

Запаси 8490 6924 

Сумарна дебіторська заборгованість 6352 2989 

Грошові кошти та їх еквіваленти 26 122 

Нерозподілений прибуток 5235  - 3085  

Власний капіталй 19742 11422 

Статутний капітал 9720 9720 

Довгострокові зобов'язання 4034 12066 

Поточні зобов'язання 10548 5589 

Чистий прибуток (збиток) 8320 - 409 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 540002 540002 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 237 230 

Голова правління В.О. Фурманов  


