
ПАТ “Могилів-Подільський машинобудівний завод ім.С.М.Кірова 26 квітня 2012 року о 
1200 год. проводить річні загальні збори акціонерів за адресою: вул. Гагаріна 4/67 (клуб 
заводу), м.Могилів-Подільський, Вінницька обл. Реєстрація учасників - з 1100 до 1155.  

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Прийняття рішеня з питань порядку проведення загальних зборів. 
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. 
3. Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за  2011 рік. 
4. Затвердження звіту наглядової ради. 
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.  
6. Внесення змін до статуту товариства. 
7. Про зміни в складі посадових осіб товариства. 
8. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про 

порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам”.  
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. 
 

ОСНОВНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ (тис.грн.) 
ПЕРІОД НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА звітний попередній 

Усього активів   35547 35991 
Основні засоби   21634 23440 
Довгострокові фінансові інвестиції   1646 1646 
Запаси  7760 5921 
Сумарна дебіторська заборгованість   3128 3821 
Грошові кошти та їх еквіваленти  26 65 
Нерозподілений прибуток  -6175 -4241 
Власний капітал  23151 25398 
Статутний капітал  630 630 
Довгострокові зобов'язання  281 281 
Поточні зобов'язання  12063 10312 
Чистий прибуток (збиток)  -2157 -1488 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  12595364 12595364 
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду  - - 

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій  - - 

Чисельність працівників на кінець 
періоду  627 672 

 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 

20.04.2012 року. Акціонери для прийняття рішень з питань порядку денного можуть 
ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий 
час за адресою товариства: вул. Гагаріна 4/67 (відділ кадрів), м.Могилів-Подільський, 
Вінницька обл., а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Дорош Галина 
Броніславівна, тел.(04337) 6-50-59. 

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР газеті “Бюлетень “Цінні 
папери України” від 16.03.2012 року №49 
 


