
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення річних загальних зборів АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» 

(Код ЄДРПОУ 00130234,  

місцезнаходження товариства:Україна, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, 26) 

Шановні акціонери!  

Правління Приватного акціонерного товариства «СПКТБ «Запоріжгідросталь»» повідомляє Вас, що за рішенням 

Наглядової ради Товариства (протокол № 2 від 11.03.2014 р.) 

17 квітня 2014 року о 15.00 годині за адресою: Україна, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера 26, конференц-зал 

відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 17 квітня 2014 року з 14.15 год. 

до 14.45 год. за місцем проведення зборів. 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) 

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. 

2. Прийняття рішення по порядку проведення загальних зборів акціонерів.  

3. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік. 

Затвердження висновків Ревізійної комісії. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 

7. Затвердження плану розподілу прибутку за 2013 рік та нормативів розподілу прибутку на 2014 рік. 

8. Затвердження програми фінансово-господарської діяльності на 2014 рік. 

9. Затвердження значних правочинів, що вчинялися протягом 2013 року. 

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» в 2014 

році та надання повноважень на укладання значних правочинів. 

11. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть затверджуватися з членами Наглядової ради, 

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами 

Наглядової ради Товариства. 

14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть затверджуватися з членами Ревізійної комісії, 

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами 

Ревізійної комісії Товариства. 

Право участі у загальних зборах акціонерів АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь», які скликані на 17 квітня 2014 року, 

мають особи, які будуть акціонерами товариства станом на дату проведення зазначених річних зборів акціонерів та будуть 

наведені у реєстрі акціонерів Товариства, складеному станом на 24 годину 11 квітня 2014 року. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та 

довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 

законодавства. 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.  

Ознайомлення з матеріалами відбувається з 18.03.2014 р. по 17.04.2014 р. (включно) з понеділка по п’ятницю, з 8.00 

год. до 16.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Вінтера 26, оф. 2.2, а в день проведення загальних зборів – у місці їх 

проведення. 

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Риженкова І.О. 

Телефон для довідок: (061) 239-38-24 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» 

         (тис. грн.) 

Найменування показника 2013 рік 2012 рік 

Усього активів 19 386 16 219 

Основні засоби 5 540 5 757 

Довгострокові фінансові інвестиції   

Запаси 71 27 

Сумарна дебіторська заборгованість 2 184 2 442 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 157 3 658 

Нерозподілений прибуток 5 243 4 645 

Власний капітал 6 533 6 581 

Статутний капітал 220 220 

Довгострокові зобов’язання   

Поточні зобов’язання 6 604 3 964 

Чистий прибуток (збиток) 598  316 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 879 040 879 040 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) --  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 

періоду 
--  

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 154 164 

Правління АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» 

 


