Публічне акціонерне товариство
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
Код за ЄДРПОУ 00178353
(далі також «Товариство»)
повідомляє
про те, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
відбудуться 15 березня 2012 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні ФІЛІЇ «ПАВЛОГРАДСЬКА
АВТОБАЗА» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» за адресою: Дніпропетровська
область, місто Павлоград, вул. Тернівська, 25, актова зала.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження
регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської діяльності
Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році.
Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
Звiт та висновки Ревiзiйної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році.
Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи
Товариства у 2011 році.
Про внесення змін до Статуту Товариства.
Відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Про надання згоди на вчинення Товариством у 2012 році значних правочинів та правочинів,
щодо яких є заінтересованість.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах
акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»: 7 березня 2012 року.
Особою, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах акціонерів є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОБ’ЄДНАНА
РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» адреса: Україна, 83050 м. Донецьк, вул. Університетська, 52,
тел /факс: +38 (062) 3371041; режим роботи з 9:00 до 18:00 год.

Реєстрація учасників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства
відбудеться 15 березня 2012 року з 12 год. 00 хв. до 12 год. 30 хв. за місцем проведення
річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації участі в зборах
акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і
довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до річних
Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за
адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Леніна, 76, каб. 317, а в день
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення.
Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою до
Керівника відділу розвитку корпоративних відносин юридичного департаменту Масюк
А.Г. із письмовою заявою на ім’я Товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: (0563) 26-84-87
Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
(тис.грн.)
Найменування показника

Період
2011 р.
звітний

2010 р.
попередній

Усього активів

8 843 716

6 206 860

Основні засоби

6 981 596

4 167 171

Довгострокові фінансові інвестиції

229 081

233 841

Запаси

358 287

335 034

Сумарна дебіторська заборгованість

410 570

790 807

2 775

52 187

(2 310 660)

(1 439 864)

Власний капітал

3 285 131

1 727 744

Статутний капітал

1 386 424

1 386 424

Довгострокові зобов’язання

2 243 827

2 243 390

Поточні зобов’язання

3 075 883

2 029 196

Чистий прибуток (збиток)

(891 988)

(340 357)

5 545 696 000

5 545 696 000

0

0

0

0

26 206

25 563

Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток

Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

