До уваги акціонерів!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО”,
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного
товариства „Волиньобленерго”, які відбудуться 20 квітня 2012 року о 10-00 годині за адресою: м.
Луцьк, вул. Єршова ,4, актова зала Товариства.
Реєстрація акціонерів відбудеться 20 квітня 2012 року з 8-30 год. до 9-40 год. за місцем проведення
Загальних зборів акціонерів.
Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 13.04.2012
станом на 24-00 год.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
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•

•
•
•
•
•
•

Про обрання Лічильної комісії та припинення її повноважень.
Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ
„Волиньобленерго” та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів
товариства.
Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ „Волиньобленерго” про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків
діяльності Товариства на 2012 рік.
Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго” за 2011 рік.
Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ „Волиньобленерго” за 2011 рік.
Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році та
затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.
Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи
Товариства у 2011 році.
Внесення змін до Статуту ПАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення п.2.2 Статуту у новій
редакції.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного
Загальних зборів акціонерів ПАТ „Волиньобленерго”, акціонери можуть починаючи з дати
надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів у
робочі дні з 8-00 до 17-00 год. за адресою Товариства: м.Луцьк, вул. Єршова, каб. 303, а в день
проведення Загальних зборів акціонерів (20.04.2012) також у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник
відділу корпоративного управління Бондарєва С.В., тел/факс: (0332) 78-05-12.
Акціонер для реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів зобов`язаний мати при собі
паспорт, а у разі участі представника акціонера – паспорт та відповідну довіреність, що підтверджує
повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ „Волиньобленерго”,
засвідчену в установленому чинним законодавством порядку.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „Волиньобленерго” (тис.грн).
період
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції

2011 рік
657675
579255

2010 рік
568922
512562

364

265

Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість

8999
72272

8969
51276

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

50067

22978

Власний капітал

561785

416804

23864
33738
62152
992
477 276 000

23864
95537
56578
928
477 276 000

0
0

0
0

2409

2410

Статутний капітал
Довгострокові зобов”язання
Поточні зобов”язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

ПАТ „Волиньобленерго”

