
Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ »
Наглядова рада публічного акціонерного товариства "ПЛЕМЗАВОД "СТЕПНОЙ", яке розташоване 

71333, Запорізька обл., Кам’янсько-Дніпровський район, с-ще Заповітне, вул. Центральна. повідомляє, що 
загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2012р о 14.00 год. в приміщенні  Заповітненської сільської 
ради за адресою: Запорізька обл. К-Дніпровський р-н. с. Заповітне, вул. Центральна.

Початок  реєстрації  акціонерів  з  13.00  до  13.55  годин  у  день  та  за  місцем  проведення  зборів. 
Реєстрація буде проводитися згідно переліку акціонерів, складеного згідно чинному законодавству України 
на 24:00 годину 23 квітня 2012 року.

П О Р Я Д О К     Д Е Н Н И Й :
1) Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Племзавод «Степной»

2) Обрання голови загальних зборів акціонерів ПАТ «Племзавод «Степной»

3) Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Племзавод «Степной»,  

4) Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

5) Звіт  генерального  директора  ПАТ  «Племзавод  «Степной  »  про  результати  
фінансово-господарської  діяльності товариства за 2011 рік  та визначення основних напрямків  
діяльності товариства на 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального  
директора  ПАТ «Племзавод «Степной »

6) Звіт наглядової ради ПАТ «Племзавод «Степной » за 2011 рік. Прийняття рішення  
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Степной »

7) Звіт  ревізійної  комісії  ПАТ  «Племзавод  «Степной  »  за  2011  рік.  Прийняття  
рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії ПАТ «Племзавод «Степной

8) Затвердження річного звіту ПАТ «Племзавод «Степной »  за 2011 рік та балансу  
товариства  за 2011 рік.

9) Розподіл прибутку за підсумками роботи ПАТ «Племзавод «Степной » у 2011 році 
10) Внесення змін і доповнень до Статуту ПАТ «Племзавод «Степной».
11) Затвердження значних правочинів, які були вчинені ПАТ «Племзавод «Степной» за  

звітній період.  
12) Попереднє  схвалення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися  товариством  

протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, та надання повноважень  
на укладання таких правочинів.

13) Розгляд питання про укладання генеральним директором ПАТ «Племзавод «Степной»  
договорів  оренди,позички,користування майном, нерухомістю, тощо, пов’язаних з технологічним  
процесом переробки, реалізацією сировини, продукції товариства. 

Для  участі  у  Зборах  акціонерам  необхідно  мати  при  собі  паспорт,  а  представникам  акціонерів 
паспорт  та   довіреність на право представляти інтереси акціонерів на  загальних зборах, оформлену згідно з 
вимогами чинного законодавства.

З проектами рішень та іншими документами, які будуть виноситись на розгляд чергових Зборів,  
акціонери (їх представники) можуть ознайомитись у робочі дні з 08.00 до 16.00 за адресою: с. Заповітне вул. 
Центральна, приймальня генерального директора , а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами —  Волков 
Анатолій Анатолійович 

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів можуть бути внесенні  не пізніше як 
за 20 днів до проведення зборів Товариства за місцем знаходження Товариства. 

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

Найменування показника
Період
Попередній 
2010р.

Звітний 
2011р.

Усього активів 28455 45370
Основні засоби 9081 21539
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10961 13762
Сумарна дебіторська заборгованість 3657 5403
Грошові кошти та їх еквіваленти 1451 167
Нерозподілений прибуток 4240 9543
Власний капітал 20180 25510



Статутний капітал 5093 5093
Довгострокові зобов'язання 0 1177
Поточні зобов'язання 8103 18232
Чистий прибуток (збиток) 533 5370
Середньорічна кількість акцій (штук) 20373680 20373680
Кількість власних акцій викуплених 
протягом періоду (штук) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 350 345

Голова наглядової ради Барц Е.А.
Довідки за тел: (06138)  99-4-11
Офіційний сайт: http://www.stepnoy.pat.ua/
E-mail: step_adm@ zp.ukrtel.net   

tschernenko88@mail.ru
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