
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ «ДОНВЕНТИЛЯТОР»,

(код ЄДРПОУ  24321588), що знаходиться за адресою:
83030, Україна, м. Донецьк, вул. Тамбовська, 50 «Г», тел. 387-56-99(далі – Товариство)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: «30» березня 2012 р. о 14.00 в приміщенні 
кімнати переговорів №2 готелю “RAMADA Donetsk” за адресою: Україна, м.  Донецьк, бул. 
Шевченка, 20.

2. Реєстрація акціонерів для участі відбудеться в день проведення загальних зборів за місцем їх 
проведення . Час початку реєстрації: о 13.30. Час закінчення реєстрації: о 13.50.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 26 березня 
2012 р.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання робочих 

органів та затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2011р.
3. Звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської 

діяльності товариства за 2011 р. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора та 

Ревізора.
5. Затвердження річного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності 

Товариства в 2011 р.
6. Розподіл прибутку. Строки, розмір та порядок виплати дивідендів. Визначення дати 

складання переліку осіб, які мають право на виплату дивідендів.
7. Припинення повноважень Генерального директора  Товариства.
8.   Обрання Генерального директора Товариства.
9. Затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства та визначення 

уповноваженої особи Товариства для підписання цього контракту. 

5. Ознайомитись з матеріалами з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонери 
Товариства можуть в робочі дні  з 08.00 до 16.00 за  місцезнаходженням Товариства:  83030, 
Україна,  м.  Донецьк,  вул.  Тамбовська,  50  «Г»  в  приміщенні  приймальні  Генерального 
директора. Відповідальна особа: юрисконсульт Волошко А.В. Довідки за телефоном: 387-56-99, 
387-56-93.

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

звітний попередній 
Усього активів 27573 20442
Основні засоби 7195 6430
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8886 5128
Сумарна дебіторська заборгованість 9469 4848
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 2026



Нерозподілений прибуток 6630 5056
Власний капітал 7325 5751
Статутний капітал 480 480
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 17125 10791
Чистий прибуток (збиток) 1874 1523
Середньорічна кількість акцій (шт.) 480 480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 55 272

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Бюлетень. Цінні 
папери України" № 36 від 27.02.2012 р.

Особа,  зазначена  нижче,  підтверджує  достовірність  інформації,  що  міститься  у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом. 

Генеральний директор С.В. Мавродій
  


