
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», 

ідентифікаційний код 30939178, місцезнаходження: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. 

Торгівельна, буд. 106А, (надалі Товариство) повідомляє  про проведення річних загальних зборів 

Товариства (надалі - Збори). 

Дата та час проведення  Зборів: 29 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. 

Місце проведення Зборів: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, 106А, (2 поверх, 

приймальня). 

Час початку реєстрації учасників Зборів: 29квітня 2017 року об 9 год. 15 хв. 

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 29 квітня 2017 року о 9 год. 45 хв. 

Місце реєстрації учасників  Зборів: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, 106А, (2 поверх, 

приймальня).   

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 25  квітня 2017 року. 

 

Перелік питань, включених до проекту  порядку денного: 

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 

2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.  

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради. 

4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків 

Ревізійної комісії.  

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.  

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2016 рік з  

урахуванням вимог,  передбачених законом. 

7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.  

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 

протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення. 

9. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
                                          Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі : 

документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника 

довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб) 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника 

 

період 

Звітний 

2016 р. 

Попередній 

2015 р. 

Усього активів 19 080 980 16 677 151  

Основні засоби  1 832 457 1 791 588    

Довгострокові фінансові інвестиції 475 030 475 030   

Запаси 1 068 898 674 184   

Сумарна дебіторська заборгованість 13 142 539 10 278 769   

Грошові кошти та їх еквіваленти 163 214 48 376   

Нерозподілений прибуток (10 314 649)  (8 034 624) 

Власний капітал (10 217 164)  (7 937 139) 

Статутний капітал  77 988 77 988  

Довгострокові зобов'язання 1 089 910 4 938 881 

Поточні зобов'язання 28 208 234 19 675 409 

Чистий прибуток (збиток) (2 280 025)  (6 235 708) 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 7798845843 7798845843 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 

періоду 

             - - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 438 7 764 

               Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 

Зборів, відбувається за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А, другий  

поверх, кабінет 4, у робочі дні с 10 год. до 15 год. в порядку, встановленому законодавством, статутом та внутрішніми 

положеннями Товариства. Адреса власного веб сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень, щодо 

кожного з питань, включених до проекту порядку денногоdmz.donetsksteel.com  

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор 

дирекції з управління власністю Надич І.Б. 

Телефони для довідок : (050) 9439487  

 

 Наглядова рада ПрАТ  «ДМЗ» 

http://dmz.donetsksteel.com/

