ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»
повідомляє акціонерів банку, що 6 квітня 2012 року о 14-00 у приміщенні
банку
в кімнаті №215, за адресою: м.Донецьк, вул.Рози Люксембург, 40,
відбудуться
річні Загальні збори акціонерів банку.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 6 квітня
2012 року о 12-45, закінчення реєстрації о 13-45 за Київським часом.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,
складається станом на 24 годину 2 квітня 2012 року.
На голосування згідно порядку денному, виносяться наступні питання:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Спостережної ради банку за 2011 рік.
3. Затвердження звіту Правління банку про фінансово-господарську
діяльність банку у 2011 році.
4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії банку про
перевірку фінансово-господарської діяльності банку за 2011 рік.
5. Затвердження річних результатів (річного звіту) діяльності банку за
2011 рік.
6. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків
зовнішнього аудитора.
7. Розподіл прибутку за 2011 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту банку шляхом
затвердження його нової редакції.
9. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори
акціонерів банку, Положення про Спостережну раду банку,
Положення про Правління банку, Положення про Ревізійну комісію
банку.
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися в часи
роботи банку в приміщенні банку за адресою м.Донецьк, вул.Рози
Люксембург, 40, кімната №216. Особа, відповідальна за порядок
ознайомлення з документами, - заступник голови Правління банку
Шавлов О.Ю.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
(тис. грн.)
Період
Звітний
Попередній

Найменування показника

(2011 рік)
456 210,9
2 565,9
30,1
9 803,6
14 710,4
124 569,8
120 000,0
105 863,0
225 778,1
1 771,5
74 500
-

Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їхні 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 року
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
58

Голова Правління І.П.Никитіна

(2010 рік)
479 469,1
947,2
22,2
7 380,9
32 745,6
77 298,3
74 500,0
107 080,2
295 090,6
1 509,2
74 500
55

