
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОЛІЯ» 
(ідентифікаційний код 00373869) 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
22 березня 2013 року о 15.00 

за адресою: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кіровоград (актовий зал). 
Реєстрація акціонерів здійснюється за місцем проведення зборів з 14.00 до 14.45 

 
Порядок денний: 

1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Обрання секретаря загальних зборів. 
3. Затвердження річного звіту товариства. 
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу. 
6. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту товариства в новій редакції. 
7. Попереднє схвалення значних правочинів. 
8. Затвердження укладених товариством правочинів. 

 
 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 
Найменування показника період 

звітний 2012 р. попередній 2011 р. 
Усього активів 311885 334948 
Основні засоби 255888 274605 
Довгострокові фінансові інвестиції   
Запаси 5182 3453 
Сумарна дебіторська заборгованість 50625 56543 
Грошові кошти та їх еквіваленти 190 347 
Нерозподілений прибуток 1121 -6689 
Власний капітал 173243 173243 
Статутний капітал 105527 105527 
Довгострокові зобов’язання 31333 40909 
Поточні зобов’язання 3135 21204 
Чистий прибуток (збиток) 7810 19036 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5276353 5276353 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)   
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

  

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 341 354 
 

Для участі у зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для 
представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. 

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 18.03.2013 р. 
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за 

місцезнаходженням товариства: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кіровоград в приймальні директора у робочі дні та у робочий 
час (з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є виконуючий обов’язки директора 
товариства – Лазаревич Дмитро Анатолійович. 

Довідки за телефоном: (0522) 39-01-28. 


