3.7 Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства
Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)
Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента
Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1
2
3
4
д/н
0
 д/н
д/н
 	 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Сереньооблікова чисельність працівників облікового складу за 2011 рік складає 551 особа,тобто зменшилося у порівнянні з 2010 роком на 6 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 8 осіб, працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - немає.
Фонд оплати праці робітників підприємства за 2011 рік зріс в порівнянні з 2010 роком на 2043,5 тис.грн.або на 9,4% і склав 23,8 млн. грн. Підвищення фонду оплати праці загалом відбувається через диференціацію мінімальної заробітної плати і мінімальних тарифних ставок, через запровадження нової тарифної сітки, в зв`язку з інфляцією. 
Важливим кроком для забезпечення рівня кваліфікації працівників є підвищення кваліфікації та здобуття нової інформації. Для цього на підприємстві працює відділ підготовки кадрів, який організовує навчання молоді, а також перекваліфікацію робітників підприємства.За 2011 рік навчено новим професіям (первинна професійна підготовка) -124 особи, з них безпосередньо на виробництві -121 особу, у навчальних засобах за договорами - 3 особи; підвищили кваліфікацію - 15 осіб, з них 13 осіб безпосередньо на виробництві та 2 особи у навчальних закладах за договорами.  Також на підприємстві впроваджено систему управління якістю,що сприяє тому, щоб робітники не припускалися помилок у роботі, які б позначилися на якості продукції.  
  



9. Інформація про дивіденди

 
Найменування показника 
За звітний період
За період, що передував звітному

за простими акціями
за привілейо-ваними  акціями
за простими акціями
за привілейо-ваними  акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн
3010429.400
0.000
3010429.400
0.000
Нараховано дивідендів на одну акцію,грн
0.550
0.000
0.550
0.000
Сума виплачених дивідендів, грн
0.000
0.000
3671000.000
0.000
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 
17.04.2012
д/н
01.06.2011
д/н
Дата виплати дивідендів 
17.04.2012
д/н
01.06.2011
д/н
Опис 
Інформація про рейтингове агентство не заповнюється тому, що Товариство рейтинг не проходило.
Привілейовані акції товариство не випускало, тому дивіденди нараховуються тільки на прості акції.
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №19 від 24.05.2011р.) дивіденди за результатами роботи товариства за 2010 рік  нараховані всім учасникам товариства, які є акціонерами станом на 01 червня 2011 року, пропорційно їх частині у статутному капіталу, з розрахунку 0,55 грн. на одну акцію. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 01.06.2011р. Всім учасникам товариства було розіслано персонально письмове повідомлення про прийняте рішення про виплату дивідендів, дату, розмір, порядок та строк виплати. Виплата дивідендів проводилася у відповідності до чинного Статуту товариства протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Ті, хто звертався за дивідендами, їх отримали у касі підприємства, а по заявам - поштовими переказами.
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №20 від 10.04.2012р.) дивіденди за результатами роботи товариства за 2011 рік  нараховані всім учасникам товариства, які є акціонерами станом на 17 квітня 2012 року, пропорційно їх частині у статутному капіталу, з розрахунку 0,55 грн. на одну акцію. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 17.04.2012р. Всім учасникам товариства розіслано персонально письмове повідомлення про прийняте рішення про виплату дивідендів, дату, розмір, порядок та строк виплати. Виплата дивідендів буде проводитись у відповідності до чинного Статуту товариства протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.



