«Приватне акціонерне товариство «Виробничо - технічне підприємство «Укренергочормет» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2013 року о 12 годині за київським часом за адресою: 61072, м. Харків, проспект Леніна, 58, кімната 429.
Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на Загальні збори акціонерів, здійснюватиметься 19 квітня 2013 року з 10 – 00 до 11-55 за місцем проведення зборів. 
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. 
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 13.04.2013 року.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) :
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, припинення повноважень лічильної комісії. 
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВТП «Укренергочормет». 
3 Звіт Виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності і       прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради і прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Звіт Ревізора і прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «ВТП «Укренергочормет».
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ВТП «Укренергочормет» за підсумками роботи за 2012 рік.
8. Про попереднє схвалення та/ або вчинення правочинів. 
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 від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення зборів до 19 квітня 2013 року (включно), з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 17.45 год., (обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.) за адресою: 61072, м. Харків, проспект Леніна, 58, кімната 315. 
Пропозиції, щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів товариства подаються у письмовому вигляді відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».   
19 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Основні показники фінансово - господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника
період

звітний
попередній
Усього активів  
44006,0
35034,0
Основні засоби
3224,0
3291,0
Запаси
1838,0
916,0
Сумарна дебіторська заборгованість
25411,0
25543,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
3312,0
1339,0
Нерозподілений прибуток 
7498,0
10671
Власний капітал
9277,0
12450,0
Статутний капітал 
649,0
649,0
Поточні зобов'язання 
34729,0
22584,0
Чистий прибуток (збиток)
1887,0
5067,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2595088
2595088
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
190
225



