
ПАТ „ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ” повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів Товариства.

Повне  найменування  та  місцезнаходження  Товариства:  ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО „ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”, Україна, Донецька область, м. Часів Яр, 
вул. Зелена, буд. 1, 84551.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: „22” березня 2013р., об 18.00 годині, за 
адресою: Україна, Донецька область, м. Часів Яр, вул. Зелена, буд. 1, 84551, зала засідань.

Час  початку  реєстрації  акціонерів  для  участі  у  Загальних  зборах:   17.00г.  Час 
закінчення реєстрації: 17.30г.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 
24.00г. 18.03.2013р.
Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів 
Товариства.
2.  Прийняття  рішення  за  результатами  розгляду  звіту  директора  про  результати  фінансово  – 
господарської діяльності Товариства за 2012р. 
3. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності Товариства за 
2012 рік, прийняття рішення за результатами Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012р.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку.
7.  Внесення  змін  до  Статуту  Дочірнього  підприємства  „Ваш  магазин  №16”  Відкритого 
акціонерного товариства „Часівоярський ремонтний завод”

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до Загальних зборів: Місце ознайомлення: Донецька облість, м. Часів Яр, вул. Зелена, 
буд.  1,  перший  поверх,  кабінет  бухгалтерії.  Час  ознайомлення:  у  робочі  дні  з  9.00  до  12.00. 
Посадова особа Товариства,  відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
голова Ревізійної комісії Лисенко Марія Василівна.

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

звітний попередній 

Усього активів  155297 139160

Основні засоби  6388 5150

Довгострокові фінансові інвестиції  - -

Запаси 15678 21818

Сумарна дебіторська заборгованість  1130 1076

Грошові кошти та їх еквіваленти 5543 5746

Нерозподілений прибуток 146908 129586

Власний капітал 151982 134651

Статутний капітал 2219 2219

Довгострокові зобов'язання - -

Поточні зобов'язання 3315 4509

Чистий прибуток (збиток) 17519 23549

Середньорічна кількість акцій (шт.) 8876008 8876008

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

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 156 184
Наглядова рада ПАТ „Завод „Часівоярські автобуси”.

Голова Наглядової ради  Полосухін О.В.         


