
Публічне акціонерне товариство 

“ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД” 

(місцезнаходження: 83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13) 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться  

“29” квітня 2014 року о 11.00 за адресою: 

83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13, актова зала.  

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах – «29» квітня 2014р. з 9.00 до 10.30. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «23» квітня 2014 

року. 

Порядок денний: 

1. Обрання голови, секретаря зборів та членів лічильної комісії. 

2. Затвердження регламенту роботи зборів. 

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні 

напрямки фінансово-господарської діяльності у 2013 році. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.  

7. Розподіл прибутку Товариства. 

 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам 

акціонерів потрібно мати довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.  

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

порядку денного, у робочі дні з 14.30 до 16.30 год. за адресою: 83009, м.Донецьк, вул.Новоросійська, 13, 

кабінет юридичного відділу. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами – начальник юридичного відділу ПАТ «Донецький металопрокатний завод». 

Довідки за телефоном: (062) 388-94-88. 

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

 

Найменування показника 

період 

2013 рік 2012 рік 

Усього активів 312351 311211 

Основні засоби 179049 139798 

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 

Запаси 53593 75415 

Сумарна дебіторська заборгованість  48225 45912 

Грошові кошти та їх еквіваленти 7183 3586 

Нерозподілений прибуток 58584 62571 

Власний капітал  103005 87571 

Статутний капітал 25000 25000 

Довгострокові  зобов’язання 8493 75987 

Поточні  зобов’язання 200853 130760 

Чистий прибуток (збиток) 15434 3464 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2500000000 2500000000 

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) 1033 998 
 


