                                                                           
Закрите акціонерне товариство «Дрогобицький завод газової апаратури»
(Надалі – Товариство; місцезнаходження Товариства: 82100 Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 51/1)
Повідомляє про загальні збори акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2013 року об 13.00 годині, місце проведення яких: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 51/1 (актова зала). Місце, куди мають прибути акціонери: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 51/1. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 12.00 до 12.45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 17 квітня 2013 року. 
Порядок денний:
Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
Про затвердження регламенту роботи зборів.
	Звіт Голови Правління про підсумки діяльності Товариства за 2012р. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
Звіт Наглядової ради за 2012р. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
	Звіт Ревізійної комісії за 2012р. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
	Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту за 2012р.
	Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012р.
	Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства у 2013р.
	Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства.
Внесення змін та доповнень до Статуту в зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» та затвердження Статуту в новій редакції.
Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію, Кодексу корпоративного управління.
Відкликання (дострокове припинення повноважень) органів управління.
Про обрання членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради.
Про обрання виконавчого органу. Про затвердження умов договору з виконавчим органом.
Про обрання ревізійної комісії. Про затвердження умов договору з членами ревізійної комісії.
Про затвердження умов Договору зі зберігачем ТзОВ «Підприємство «Росан-Цінні Папери».
Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, про характер правочинів та їх граничну вартість.
Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а у випадку направлення для участі у зборах представника – належним чином оформлену довіреність на представника та паспорт останнього. З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів акціонери мають можливість ознайомитись за адресою: (Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 51/1, адмінкорпус (2-й поверх)), у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Ільницький Зигмунд Миронович, тел.: (066)3805442. 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника
Період

Звітний
Попередній
Усього активів


Основні засоби


Довгострокові фінансові інвестиції


Запаси


Сумарна дебіторська заборгованість


Грошові кошти та їх еквіваленти


Нерозподілений прибуток


Власний капітал


Статутний капітал


Довгострокові зобов'язання


Поточні зобов'язання


Чистий прибуток (збиток)


Середньорічна кількість акцій (шт.)
100 917
100 917
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
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