Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за Публічне акцiонерне товариство "Мирнодолинський
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський дослiдно-експериментальний завод", 05766095, д\н,
код та телефон емітента
м.Первомайськ, смт.Тошкiвка, Луганська, Луганська
область, 93280, Україна, +380504721255
2. Дата розкриття повного тексту річної
28.04.2014
інформації
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на www.mo-ez.com.ua
якій
розміщено
регулярну
річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою відповідальністю
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – аудиторська фірма «Аудит–КОНТО», 32896044
фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори (розділ
заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне
товариство).*
Зазначається
інформація
про
проведення або непроведення загальних чергових та
позачергових зборів та у разі їх непроведення
вказуються причини, також зазначається перелік
питань, що розглядалися на загальних зборах, особи,
що подавали пропозиції до переліку питань порядку
денного, у разі проведення позачергових зборів
зазначається особа, що ініціювала проведення
загальних зборів, результати розгляду
питань
порядку денного. У разі якщо загальні збори не
відбулися, вказуються причини

Вид загальних зборів - чергові. Дата
проведення: 26.04.2013 року. Кворум
зборів: 71,37% до загальної кількості
голосів. Перелік питань порядку денного:
Перелік питань порядку денного: 1.Обрання
голови та секретаря загальних зборів
акціонерів.
2.Обрання лічильної комісії.
3.Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту наглядової ради, звіту
виконавчого органу, звіту ревізійної
комісії (ревізора).
4.Затвердження річного звіту та балансу АТ
за 2012 рік.
5.Розподіл прибутку і збитків товариства з
урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Схвалення значних правочинів, які були
вчинені Товариством протягом 2012 року.
7. Попереднє схвалення значних
правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом 2013 року.
8.Звільнення та обрання посадових осіб
Товариства
Осiб, що подавали пропозицiї до порядку
денного, немає.
Результати розгляду питань порядку
денного:
1. Обрано Головою загальних зборів
Глухоедова Сергія Анатолійовича,
секретарем загальних зборів - Бережко
Андрія Анатолійовича.
2. Головою лічильної комісії обрано
Бережко Олександра Анатолійовича ,
членами комісії - Назаренко Нателу
Отарієвну та Шарун Олександра Івановича

.
3. Затверджено звіт Наглядової ради, звіт
виконавчого органу, звіт ревізійної
комісії (ревізора).
4. Затверджено річний звіт та баланс
АТ за 2012 рік.
5. Завдки наявності непокритого
збитку у балансі дівіденти за звітний
період не нараховувати та не
виплачувати.
6. Схвалено значні правочини, які
були вчинені Товариством протягом 2012
року, а саме:
- угоду з ТОВ «Італінокс Донбас»
№28/01/11 від 28.01.2011р. Згідно
рахунків на протязі 2012 року на загальну
суму 1415970,89 грн.;
7. Схвалено на Загальних зборах
акціонерів значні правочини , що
протягом 2012 року будуть вчинені
Товариством на суму, яка не перевищує
100% активів товариства станом на
31.12.2011р., а саме 3110000,00 грн.
8. Склад посадових осіб
Товариства залишити без змін.
Пропозицiй проведення
позачергових зборiв не поступало.
6. Інформація про дивіденди.* Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення
про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо
виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається
За результатами звітного періоду
За результатами періоду, що
передував звітному
за простими за привілейованими за простими за привілейованими
акціями
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
0
0
0
0
дивідендів, грн
0
0
0
0
Нараховані дивіденди на
одну акцію, грн
Сума виплачених
0
0
0
0
дивідендів, грн
Дата складення переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис
Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по простих акцiях (за
звiтний перiод):
Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по привiлейованих акцiях
(за звiтний перiод):
Дата початку виплати дивiдендiв (за звiтний перiод):
Дата закiнчення виплати дивiдендiв:
* Інформація не заповнюється емітентами, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими)
акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

