
НАГЛЯДОВА РАДА 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВОДБУД» 

(49044, м. Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса, 39), надалі - Товариство 

Повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВОДБУД», які відбудуться 26 квітня 2012 року о 14 год.00 хв. за адресою: 
Дніпропетровська область, Дніпропетровський р-н, с. Ювілейне, вул. Виробнича, 3 (промбаза дочірнього 
підприємства «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 41» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНІПРОВОДБУД»), 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах Товариства - з 12 год.00 хв. до 
13 год. ЗО хв. 26 квітня 2012 року. 

Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у зборах Товариства - станом на 
24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів. 

Для участі у зборах Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представнику акціонера - паспорт і 
довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА: 
1. Обрання робочих органів та лічильної комісії зборів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку 

проведення зборів. 
2. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, включаючи 

дочірні підприємства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. 
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

наглядової ради. 
4. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту ревізійної комісії. 
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за підсумками 2011 року. 
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 2011 року. 
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік. 
8. Затвердження принципів корпоративного управління Товариства. 
9. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 
10. Обрання членів наглядової ради Товариства. 
11. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. 
12. Обрання членів ревізійної комісії Товариства. 
13. Про придбання Товариством розміщених ним акцій. 
14. Про реалізацію викуплених акцій Товариства. 
15. Про вчинення значних правочинів. 
16. Про відчуження корпоративних прав дочірніх підприємств Товариства. 
17. Про зміну місцезнаходження дочірніх підприємств Товариства: Дочірнього підприємства 

«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 36» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВОДБУД» 
(і.к. 01035584); Дочірнього підприємства «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 44» ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВОДБУД» (і.к. 01035609); Дочірнього підприємства «ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 38» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВОДБУД» (і.к. 01035644). 

З матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів 
Товариства, можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства за адресою: , м. Дніпропетровськ, пр.Карла 
Маркса, 39, 3-й поверх, кім. № 36, в робочі дні з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., а в день проведення зборів за 
місцем їх проведення (Відповідальна особа за ознайомлення - Шаповалова Л.О.). Довідка за тел.: (0562) 46 23 21; 
(056) 745 31 44; 790 99 80. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
публічного акціонерного товариства «Дніпроводбуд» 

Найменування показника 
Пе зіод 

Найменування показника Звітний 
2011 рік 

Попередній 
2010 рік 

1 Усього активів (тис.грн.) 24166 18204 
2 Основні засоби (за залишковою вартістю), (тис.грн.) 10360 10343 
3 Довгострокові фінансові інвестиції (тис.грн.) - -
4 Запаси (тис.грн.) 1730 2099 
5 Сумарна дебіторська заборгованість (тис.грн.) 9225 4149 
6 Грошові кошти та їх еквіваленти (тис.грн.) 2313 1232 
7 Власний капітал (тис.грн.) 14255 13451 
8 Статутний капітал (тис.грн.) 4320 4320 
9 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), (тис.грн.) 945 -
10 Довгострокові зобов'язання - -
11 Поточні зобов'язання (тис.грн.) 9883 5165 
12 Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.) +945 -522 
13 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) +0,050731 -0,0302 
14 Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 17265584 17265584 
15 Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних акцій, протягом звітного періоду 

(тис.грн.) 
- 4,0 

16 Вартість чистих активів (тис.грн.) 14255 13451 
17 Чисельність працівників (чол.) 268 308 


