
                                     Шановний  акціонер!
               Публічне   акціонерне  товариство  « Машбудконструкція»
(код ЄДРПОУ:00443074, місцезнаходження: 70500, Запорізька область, Оріхівський  район, м. Оріхів,

вул.  Пісочна, буд. 5)
повідомляє про проведення чергових  Загальних  зборів  акціонерів, які відбудуться  25  квітня  2012 року,
 об  10,00 годині  за   місцезнаходженням Товариства  в   актовому  залі.

Порядок  денний:
       1.   Обрання   голови  та  секретаря  зборів,  лічильної    комісії.

2.  Затвердження    звіту  Директора  про  підсумки  фінансово-господарської  діяльності  товариства  за  
2011   рік..
3.  Затвердження   звіту  Наглядової  Ради  товариства  за  2011  рік.
4.  Затвердження  звіту  та  висновків  Ревізійної  комісії  за  2011   рік..
5.  Затвердження  річного  звіту,  порядку  розподілу прибутку (покриття   збитків)  за  2011   рік.
6.  Визначення  строку,  порядку  виплати  та  розміру   річних  дивідендів.
7. Затвердження   переліку   списання   основних   засобів   товариства за 2011  рік.

 Реєстрація  учасників  зборів буде  здійснюватись за  місцем    її  проведення:  з 09-00 год.  до 09-50 .
Дата  складання  реєстру акціонерів, які мають  право на  участь   у  зборах, -  20  квітня 2012 року.
Для  реєстрації  та  участі   у  зборах  власникам  акцій  необхідно  пред’явити   паспорт,  представникам  
акціонерів  -  доручення    на  право  участі   у  зборах,   засвідчене  згідно  вимог  діючого  законодавства, та  
паспорт. Акціонери  товариства  чи їх    представники можуть  ознайомитись  з  документами стосовно  
порядку  денного  та надати   письмові  пропозиції  до  дирекції   Товариства в  робочі  дні  з  07.00 год.  до
16.00   год. За  адресою: 70500,  Запорізька  область, Оріхівський  район, м.  Оріхів,  вул.  Пісочна,  буд.5.
Пропозиції  приймаються   у  строк  до «05» квітня 2012   року.
Телефон  для  довідок: (06141)4-40-19. 

Основні показники фінансово – господарської  діяльності підприємства (тис.грн.):

Найменування показників
                                      П Е Р І О Д
        Звітний   Попередній

Усього  активів             2566,3             3163,9
Основні  засоби            1956,5             2665,0
Довгострокові фінансові   інвестиції              -               -
Запаси             374,3              352,8
Сумарна  дебіторська  заборгованість            178,5               73,7 
Грошові кошти та їх  еквіваленти            10,9              72,4
Нерозподілений  прибуток (непокритий 
збиток)

           (1104,9)             (644,3)

Власний  капітал             3639,8             3812,3
Статутний  капітал               25,7              25,7
Довгострокові зобов’язання                 -                  -
Поточні  зобов’язання               5,7               9,5
Чистий  прибуток ( збиток)             ( 460,6)              (81,4)
Середньорічна кількість акцій (штук)             102654              102654
Кількість акцій,  викуплених  протягом 
періоду  ( шт)

          -              -

Загальна  сума   коштів,   витрачених   на  
викуп власних   акцій  протягом  періоду

           -             -  

Чисельність   працівників на  кінець  
періоду   ( осіб)

              25               27

Директор  Грищенко  О.М.
           


