
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ЗАКРИТОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" 

(код за ЄДРПОУ 00191218; місцезнаходження за адресою: 71672, Запорізька область, 
Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км) 

(надалі - Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 
(надалі - Збори), які призначені на 09 квітня 2013 року о 15:00 в приміщенні кабінету Голови правління 
Товариства (другий поверх будівлі управління). 

Реєстрація учасників Зборів відбудеться 09 квітня 2013 року з 14:00 до 14:55, за місцем проведення 
Зборів. 

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, визначається 
станом на 24:00 годину 03 квітня 2013 року. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та секретаря Зборів. 
3. Затвердження Регламенту роботи Зборів. 
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 
5. Розгляд висновку Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2011 рік. 
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік. 
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2011 році та 

нерозподіленого прибутку за 2009 рік. 
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства. 
 

З матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, акціонери або їх 
представники можуть ознайомитись за місцем знаходження Товариства у робочі дні з 09:00 до 15:00 (в 
кабінеті спеціаліста з корпоративного управління другий поверх будівлі управління) та в день проведення 
Зборів - у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 
Голова правління Фурман Олександр Іванович. 

Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), 
представникам акціонерів - належним чином, згідно діючого законодавства України, оформлену довіреність 
та документ, що посвідчує особу. 

 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2011 рік 
(тис. грн.) 

період  
Найменування показника  

звітний попередній 
Усього активів   1 403 004 1 282 296 
Основні засоби   537 596 444 556 

Довгострокові фінансові інвестиції   - - 
Запаси  153 643 112 697 

Сумарна дебіторська заборгованість   302 547 389 369 
Грошові кошти та їх еквіваленти  35 824 47 618 

Нерозподілений прибуток  940 895 818 446 
Власний капітал  1 259 168 1 136 893 

Статутний капітал  112 236 112 236 
Довгострокові зобов'язання  - - 

Поточні зобов'язання  119 347 125 259 
Чистий прибуток (збиток)  372 448 367 917 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  112 236 123 112 236 123 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду  - - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  4 608 4 590 
 

Наглядова рада 


