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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

  

Шановні акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ», що знаходиться за адресою: 

84610, Україна, Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 10  

Правління Товариства повідомляє Вас про скликання річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ», які будуть проведені 27 квітня 2011р. о 12 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, 

Донецька область, м. Горлівка, бул. Димитрова, буд. 74, 1 поверх, великий зал. 

  

Порядок денний: 

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ». 

2. Звіт Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за результатами роботи в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління. 

3. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2010 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 

4. Затвердження річного звіту ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2010 рік. 

5. Визначення порядку покриття  збитків ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2010 рік. 

6. Звіт Дочірнього підприємства «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2010 рік.  

7. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік. 

8. Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та їх 
виконання. 

9. Внесення змін до Положення про санаторій-профілакторій ВАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його у новій 
редакції. 

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», встановлення 
розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 

11. Припинення (відкликання) повноважень та обрання членів Ради Корпоративного пенсійного фонду «СТИРОЛ». 

12. Внесення змін до Статуту ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його в новій редакції. 

13. Внесення змін до Положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», 

шляхом викладення їх в новій редакції. 

14. Припинення (відкликання) повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ». Обрання членів 

Ревізійної комісії Товариства. 

  

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН 
СТИРОЛ» - 24 години 20 квітня 2011 року. 



Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах здійснюватиметься 27 квітня 2011 року за місцем 

їх проведення з 09 год. 15 хв. до 11 год. 45 хв. за місцевим часом. 

Для реєстрації на участь у річних загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних 

осіб/документ, що підтверджує призначення на посаду (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника виконавчого органу 

акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера 

фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлену згідно з чинним законодавством.  

Пропозиції щодо порядку денного приймаються ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у письмовій формі, оформлені згідно із Статутом 

Товариства та Положенням «Про загальні збори акціонерів», щодо питань 1-13 порядку денного не пізніше як за 20 днів до дати їх 

проведення, щодо питання  
14 порядку денного не пізніше як за 7 днів до дати їх проведення за адресою: 84610, Україна, Донецька область, м. Горлівка, 

вул. Горлівської дивізії, 10. 

Ознайомитись з документами, пов'язаними із порядком денним річних загальних зборів акціонерів, можна починаючи з 28 

березня 2011 року до 26 квітня 2011 року в робочі дні (з понеділка по п’ятницю з 8 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., в суботу - з 8 год. 00 хв. до 

13 год. 00 хв.) за місцем знаходження Товариства та 27 квітня 2011 року за місцем проведення зборів (в фойє). Місце для ознайомлення з 
документами за місцем знаходження Товариства – кімната №311; посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами – в.о. Корпоративного секретаря Товариства Хілько Т.В. 

Довідки можна отримати за тел. (06242)78992. 

  

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (тис. грн.) 

  

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 3 235 700 3 132 734 
Основні засоби 1 162 363 1 224 381 
Довгострокові фінансові інвестиції 231 044 198 011 
Запаси 242 861 234 422 
Сумарна дебіторська заборгованість 640 210 295 060 
Грошові кошти та їх еквіваленти  63 679 324 160 
Нерозподілений прибуток -390 668 266 882 
Власний капітал 1 633 081 2 290 631 
Статутний капітал 949 385 949 385 
Довгострокові зобов'язання 16 16 
Поточні зобов'язання 1 602 063 841 547 
Чистий прибуток (збиток) -657 550 -324 193 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 27 125 280 27 125 280 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 753 2 678 

  

  

  

Правління ПАТ „КОНЦЕРН СТИРОЛ” 

  

Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПАТ „КОНЦЕРН СТИРОЛ” 

опубліковано в газеті „Бюлетень. Цінні папери України” від 25.03.2011р. №55. 

 


