
 
Шановні акціонери! 

Публічне акціонерне товариство "Андрушівське" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00385738, 
Місцезнаходження: 13400, Житомирська обл., Андрушівський р-н, м. Андрушівка, вул. Радгоспна, 11) 

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться  
«19» квітня 2013 року об 11.00 годині  

за адресою: 13400, Житомирська обл., Андрушівський р-н, м. Андрушівка, вул. Радгоспна, буд.11 
(адмінприміщення, актова зала) 

Початок реєстрації акціонерів «19»  квітня 2013 року о 09.30 год., закінчення реєстрації о 10.55 год. за 
місцем проведення загальних зборів акціонерів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24.00 год. «15» 
квітня 2013 року. 

Порядок денний: 
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 
2. Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2012 році. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.  
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Наглядової Ради Товариства. 
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Висновки Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу 

Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства. 

5. Затвердження річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2012 рік. 
6. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку за 2012 рік. 

 
Для участі у зборах необхідно мати при собі: акціонерам -  паспорт, представникам акціонерів – паспорт 
та оформлену відповідно до вимог чинного законодавства довіреність.  
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів: Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, що 
стосуються порядку денного в робочі дні у робочий час з 9-00 до 15-00 годин у кабінеті Голови 
правління, кімната № 4 за адресою: 13400, Житомирська обл., Андрушівський р-н, м. Андрушівка, вул. 
Радгоспна, буд. 11. У день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова  особа  
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління 
Гайдай Валентина Миколаївна.   
Кожний  акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених   до   порядку  денного  
загальних  зборів  акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до  дати  
проведення загальних зборів. Акціонери  Товариства можуть вимагати розгляду інших питань на 
загальних зборах за умови, що вони були ними поставлені (у письмовій формі) у зазначений термін та 
направлені за адресою: 13400, Житомирська обл., Андрушівський р-н, м. Андрушівка, вул. Радгоспна, 
буд. 11 Телефон для довідок: (04136) 5-66-43 

Голова правління  ПАТ «Андрушівське» 
 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ  «Андрушівське» за 2012рік 
                           (тис. грн.) 

 
Найменування показника  

період  

звітний  попередній  
Усього активів   4153 3493 

Основні засоби   1940 1710 

Довгострокові фінансові інвестиції  18 18 

Запаси  253 307 

Готова продукція 934 380 

Сумарна дебіторська заборгованість   31 42 

Грошові кошти та їх еквіваленти  - 26 



Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 559 519 

Власний капітал  1576 1628 

Статутний капітал  261 261 

Довгострокові зобов'язання  1354 1024 

Поточні зобов'язання  403 61 

Чистий прибуток (збиток)  40 42 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  5220000 5220000 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)  0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду  

0 0 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  14 13 

 
 
 
 
 

 


