ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”
(код ЄДРПОУ 03361075,
місцезнаходження : м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 23А)
повідомляє Вас, про те, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться
23 квітня 2013 року об 12 годин 00 хвилин, за адресою: м. Донецьк, вул. Рози Люксембург,
23А, в приміщенні зали засідань.
Реєстрація учасників зборів буде проводитися 23.04.2013 року з 10-30 год. до 11-45 год.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься
відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному
станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів,
тобто на 24.00 год. 17.04.2013 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам
акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути
відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника)
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі
представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження
представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний)
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2012р. та затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2012р.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р., висновок Ревізійної комісії щодо
річного звіту та балансу Товариства за 2012 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 р.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства та порядку покриття збитків за
підсумками 2012р.
7.

Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз":
7.1. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту ПАТ"Донецькоблгаз",

шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку;
7.2. Визначення уповноваженої особи для підписання змін та доповнень до статуту
ПАТ "Донецькоблгаз"

8. Внесення та затвердження змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду
ПАТ"Донецькоблгаз".
8.1. Внесення та затвердження змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду

ПАТ"Донецькоблгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку;
8.2. Визначення уповноваженої особи для підписання змін та доповнень до
Положення про Наглядову Раду ПАТ"Донецькоблгаз".

9. Попереднє ухвалення значних правочинів.
9.1. Попереднє

ухвалення значних правочинів у сфері постачання та
транспортування природного газу протягом не більш як одного року. Визначення
граничної вартості таких правочинів;

9.2. Визначення уповноваженої особи для підписання у сфері постачання та

транспортування природного газу з правом передоручення третім особам.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне Товариство надає акціонерам
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочі дні (крім суботи та неділі) з
09.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 83050, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 23А, каб. 409. за
наявністю документів, які ідентифікують особу.
Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – начальник відділу обліку
корпоративних прав Должикова О.Ю.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів Товариства та проектів рішень
приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням
Товариства.
Довідки за телефоном: (062) 381-57-70

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
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 акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників (ос.)

Попередній 2011
рік
726 391
323 095
0
83 039
259 391
22 943
70 837
119 868
6 960
10 188
387 623
14 773
696 000 000
0
0
4 882

Звітний 2012 рік
684 663
373 676
0
75 478
183 837
24 488
64 760
114 532
6 960
10 229
310 391
(906)
696 000 000
0
0
4887

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери
України» № 48 (3598) від 14 березня 2013р.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Правління

М.С. Масс

