Річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства по
виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка», що знаходиться в м
Кіровоград, вул. Медведєва 1, відбудуться 06. 04.2012р. о 1500 за місцезнаходженням
акціонерного товариства: м Кіровоград, вул. Медведєва 1, конференц зал 3 – й поверх.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться за місцем проведення зборів з 1410
до 1455. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
акціонерів 02.04.2012р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за
2011 рік.
3.Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік.
4.Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за
2011 рік.
5.Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття
збитку) за 2011 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2012 рік.
6.Про внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його в новій
редакції.
Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами порядку денного зборів
з дати отримання повідомлення за місцем проведення зборів : м Кіровоград, вул.
Медведєва 1, 3 поверх, Юридичний відділ в робочі дні з 8 – ї до 16 – ї години. Посадова
особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Пушкарук
Світлана Іванівна
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн)*
ПАТ «Червона зірка»
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій
шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

період
звітний
попередній
419543
265608
149785
128136
139581
62661
64407
22658
594
4999
116251
35782
246464
169657
9500
9500
21833
18673
149318
75258
76807
1451
190000000
190000000
-

1

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

-

-

1605

1466
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