ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ" (код за ЄДРПОУ 05400879)
Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 04
квітня 2012 року о 15 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів: Україна, 91493, Луганська область, м.
Луганськ, смт. Ювілейне, вул. Бондаренка, 5, кабінет № 210 (актова зала).
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних
зборах буде проводитися 04 квітня 2012 року з 13.00 до 14.50 години за місцем
проведення річних загальних зборів акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
– станом на 24 годину 29 березня 2012 року.
Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, а
представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного
законодавства. Телефон для довідок: (0642) 34-60-19, тел./факс (0642) 34-60-15.
З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за адресою: Україна, 91493, Луганська
область, м. Луганськ, смт. Ювілейне, вул. Бондаренка, 5, каб. №211 з 7.00 до 15.00 години
в робочі дні (з понеділка по п’ятницю). Посадова особа, яка відповідальна за
ознайомлення з документами – Аксенті Алла Василівна.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2011 рік та
затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи в 2011 році.
7. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом
викладення та затвердження його в новій редакції.
8. Внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом викладення та
затвердження його в новій редакції.
9. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення та
затвердження його в новій редакції.
10. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення
та затвердження його в новій редакції.
11. Внесення змін до статуту шляхом викладення його в новій редакції та затвердження
статуту у новій редакції.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів.
13. Визначення особи, як уповноваженої на зберігання первинних документів системи
реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення
про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010 р..
14. Про розірвання договору зі зберігачем ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії
«Відділенні ПАТ Промінвестбанк в м. Луганськ», про обрання нового зберігача та
укладення з ним договору, про визначення дати обліку для складення облікового
реєстру акціонерів при передачі документів.
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.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

21473
4650
10878
2870
1970
10168
18496
4271
2665
4087
517657
0
0

18314
4185
9305
1232
3208
8359
16687
4271
181
1104
3190
517657
0
0

274

270

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20 лютого 2012 р.
у офіційному друкованому органі НКЦПФР у №34 бюлетеня «ВІДОМОСТІ
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Голова правління

Шахунов Михайло Степанович.

Додаток №44 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Інформація для розміщення на власній веб-сторінці ПАТ «Луганськгірмаш» www.gormash.org.ua.
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД
ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
1.2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА: «Публічне акціонерне товариство»
1.3. Ідентифікаційний код емітента за ЄДРПОУ: 05400879
1.4. Місцезнаходження емітента: 91493, Україна, Луганська область, м. Луганськ, смт. Ювілейне, вул..
Бондаренка, буд.
1.5. Міжміський код, телефон, та факс емітента: (0642)346015
1.6. Електронна поштова адреса емітента: lgormash@gts.lg.ua та lggormash@gmail.com
1.7. Адреса сторінки у мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www.gormash.org.ua
Текст оголошення:
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЛУГАНСЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ" (код за ЄДРПОУ 05400879)
Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2013 року
о 15 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів: Україна, 91493, Луганська область, м. Луганськ, смт.
Ювілейне, вул. Бондаренка, 5, кабінет № 210 (актова зала).
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах буде
проводитися 17 квітня 2013 року з 8.00 до 14.50 години за місцем проведення річних загальних зборів
акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: – станом на 24
годину 11 квітня 2013 року.
Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, а представникам
акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства. Телефон для довідок:
(0642) 34-60-19, тел./факс (0642) 34-60-15.
З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх
представники) можуть ознайомитися за адресою: Україна, 91493, Луганська область, м. Луганськ, смт.
Ювілейне, вул. Бондаренка, 5, каб. №211 з 7.00 до 15.00 години в робочі дні (з понеділка по п’ятницю).
Посадова особа, яка відповідальна за ознайомлення з документами – Аксенті Алла Василівна.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2012 рік та затвердження основних
напрямків діяльності на 2013 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи в 2012 році.
7. Вибори голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
8. Вибори голови та членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.
9. Вибори голови та членів правління, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними,
встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з
головою та членами правління.
10. Внесення змін до Положення про правління Товариства.
11. Внесення змін до статуту.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 р. (тис. грн.)
Найменування показника

Період

Усього активів

звітний
25514

попередній
20808

Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції

4946
-

5060
-

Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість

10633
7377

10875
1330

Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток

1584
11960

1970
9648

Власний капітал
Статутний капітал

20448
4271

18136
4271

Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання

3717

2360

Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)

4621
517657

4087
517657

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

0
0

0
0

274

274

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 01 березня 2013 р.
у офіційному друкованому органі НКЦПФР у №42 бюлетеня «ВІДОМОСТІ Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку».
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

Шахунов Михайло Степанович.

Виконавцем розміщення інформації на веб-сторінці є інженер з комп’ютерних систем Леонтьєв П.В.
Підтвердження про дату розміщення інформації на веб-сторінці

www.gormash.org.ua _____________________

Додаток №45 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Інформація для розміщення на власній веб-сторінці ПАТ «Луганськгірмаш» www.gormash.org.ua.
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬКИЙ
ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
1.2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА: «Публічне акціонерне товариство»
1.3. Ідентифікаційний код емітента за ЄДРПОУ: 05400879
1.4. Місцезнаходження емітента: 91493, Україна, Луганська область, м. Луганськ, смт. Ювілейне, вул..
Бондаренка, буд.
1.5. Міжміський код, телефон, та факс емітента: (0642)346015
1.6. Електронна поштова адреса емітента: lgormash@gts.lg.ua та lggormash@gmail.com
1.7. Адреса сторінки у мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www.gormash.org.ua
Текст оголошення:
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЛУГАНСЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ" (код за ЄДРПОУ 05400879)
Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2014
року о 15 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів: Україна, 91493, Луганська область, м. Луганськ, смт.
Ювілейне, вул. Бондаренка, 5, кабінет № 210 (актова зала).
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах буде
проводитися 10 квітня 2014 року з 8.00 до 14.50 години за місцем проведення річних загальних зборів
акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: – станом на 24
годину 04 квітня 2014 року.
Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, а представникам
акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства. Телефон для довідок:
(0642) 34-60-19, тел./факс (0642) 34-60-15.
З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх
представники) можуть ознайомитися за адресою: Україна, 91493, Луганська область, м. Луганськ, смт.
Ювілейне, вул. Бондаренка, 5, каб. №211 з 7.00 до 15.00 години в робочі дні (з понеділка по п’ятницю).
Посадова особа, яка відповідальна за ознайомлення з документами – Аксенті Алла Василівна.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2013 рік та затвердження
основних напрямків діяльності на 2014 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи в 2013 році.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Про укладення договорів на обслуговування рахунків у цінних паперах між власниками акцій та
депозитарною установою.
Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльностітовариства за 2013 р. (тис.грн.)
Найменування показника

Період
звітний

попередній

Усього активів

32173

25514

Основні засоби

5797

4946

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

11741

10633

Сумарна дебіторська заборгованість

7766

7377

Грошові кошти та їх еквіваленти

5194

1584

Нерозподілений прибуток

18624

11960

Власний капітал

27112

20448

Статутний капітал

4271

4271

Довгострокові зобов'язання

-

Поточні зобов'язання

5061

5066

Чистий прибуток (збиток)

9252

4621

Середньорічна кількість акцій (шт.)

517657

517657

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)

273

274

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 28 лютого 2014 р.
у офіційному друкованому органі НКЦПФР у №41 бюлетеня «ВІДОМОСТІ Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління

Шахунов Михайло Степанович.

Виконавцем розміщення інформації на веб-сторінці є інженер з комп’ютерних систем Леонтьєв П.В.
Підтвердження про дату розміщення інформації на веб-сторінціwww.gormash.org.ua _____________________

