ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення доповнень до Порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ 00131268,
що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Горлівка, пр. Леніна,11, повідомляє про
доповнення повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ
«ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», проведення яких заплановано на 27 березня 2012 року 12 год. 00 хв. у
приміщенні ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (адміністративна будівля ВП «Центральні ЕМ» ПАТ
«ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО») за адресою: Донецька область, м.Горлівка, пр. Леніна, 7 (зала
засідань), наступними питаннями порядку денного та фінансовими показниками. Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» опубліковано в
бюлетні «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 38 (1291)
від 24.02.2012р.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

17. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
18. Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ
«ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ
«ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
19. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
20. Про надання згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2012 році значних
правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток ( збиток)
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.)

(тис.грн.)
період
звітний 2011рік попередній 2010 рік
2919255
3168685
1204802
1039765
1849
1849
86620
79345
2856753
2533560
122798
41287
-2323204
-2323234
-1766117
-1716714
81897
81897
3852547
523451
759856
4288500
59
29
65517175
65517175
0
0
0

0

10108

10302

Зміни основних показників фінансово – господарської діяльності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО
відбулися внаслідок уточнення показників фінансової звітності форми № 1 «Баланс ПАТ
«ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» станом на 31.12.11р.», а саме : показник «Довгострокові зобов’язання»
за звітний 2011 рік збільшено на 8050 тис. грн. і становить 3 852 547 тис. грн., а показник «Поточні
зобов’язання» за звітний 2011 рік зменшено на суму 8050 тис .грн. і становить 759 856 тис. грн.
ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»

