Публічне акціонерне товариство
«Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
(далі Товариство) (місцезнаходження: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47) повідомляє про
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Дата та час проведення річних загальних зборів: 16 березня 2012 року об 11.00 год.
Місце проведення річних загальних зборів: 50064, м. Кривий Ріг, пр. Перемоги 2а, палац культури ПАТ «ІнГЗК», зал
для глядачів.
Час початку реєстрації учасників річних загальних зборів: 16 березня 2012 року о 9.00 год.
Час закінчення реєстрації учасників річних загальних зборів: 16 березня 2012 року о 10.45 год.
Місце реєстрації учасників річних загальних зборів: 50064, м. Кривий Ріг, пр. Перемоги 2а, палац культури ПАТ
«ІнГЗК», танцювальний зал.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину 12 березня
2012 року.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
Про обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
Звіт Наглядової Товариства за 2011 рік.
Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення
про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення
дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня
проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів
потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.
До дня проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна,
47, ПАТ «ІнГЗК», бюро роботи з акціонерами юридичного відділу (знаходиться у будівлі поліклініки, вхід окремий), щоденно з
8.30 до 17.30, крім суботи та неділі, обідня перерва з 12.30 до 13.15. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення
акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства Левіцький Андрій Павлович.
Телефон для довідок (056) 407-69-82, 407-66-47

(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 власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду
Численність працівників на кінець періоду (осіб)

Період
2011 р.
20 548 793
4 361 040
5
416 417
14 743 578
786
7 101 249
9 663 878
689 906
66 841
10 344 113
6 584 382
2 759 625 600
0
0
5 942

2010 р.
11 968 345
4 041 718
5
312 474
6 680 158
239 109
3 926 015
6 629 636
689 906
1 429 184
3 417 589
3 233 698
2 759 625 600
0
0
6 792
ПАТ «ІнГЗК»

