«Приватне акціонерне товариство «Виробничо-технічне підприємство «Укренергочормет» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2012 року о 12 годині за київським часом за адресою: 61072, м. Харків, проспект Леніна, 58, кімната 429.

Порядок денний:
1. обрання лічильної комісії.
2. обрання голови та секретаря загальних|спільних| зборів|зібрань| акціонерів.
3. звіт Голови Правління - Генерального директора Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. звіт наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. звіт ревізора та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. затвердження річного звіту товариства.
7. розподіл прибутку і збитків товариства.
8. затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом одного року.
9. попереднє схвалення значних правочинів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та  надання повноважень на укладання таких правочинів. 
10. Внесення змін та доповнень до Статуту ПРАТ «ВТП «Укренергочормет» у зв’язку з приведенням його у відповідність до КВЕД 2010 та затвердження нової редакції Статуту ПРАТ «ВТП «Укренергочормет».
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Дочірнього підприємства «Галузевий експертно-технічний|технічний|  центр» ПРАТ «ВТП «Укренергочормет» (надалі – ДП «ГЕТЦ» ПРАТ «ВТП «Укренергочормет») у зв’язку з приведенням його у відповідність до КВЕД 2010 та затвердження нової редакції Статуту ДП «ГЕТЦ» ПРАТ «ВТП «Укренергочормет».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) 
Найменування показника
період

звітний
попередній
Усього активів  
35034,0
17512,0
Основні засоби
3291,0
2353,0
Запаси
916,0
1178,0
Сумарна дебіторська заборгованість
25543,0
10599,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
1339,0
340,0
Власний капітал
12450,0
7383,0
Статутний капітал 
649,0
649,0
Поточні зобов'язання 
22584,0
10129,0
Чистий прибуток (збиток)
5067,0
1634,0
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) 
225
243

Пропозиції щодо порядку денного приймаються у письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів.

Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на Загальні збори акціонерів, здійснюватиметься 20 квітня 2012 року з 1000  до 1155 за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі:
	акціонерам – документ, що посвідчує особу;

- представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. »



