
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» 

 

(код ЄДРПОУ 05393122) повідомляє про проведення річних загальних зборів 

акціонерів, які відбудуться «23» квітня 2014 року о 12:00 годині за адресою: 49068, м. 

Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 31, конференц-зала заводоуправління, кімната 

803. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 

зборах — станом на 16.04.2014 р. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись за місцем проведення 

загальних зборів — 23.04.2014 р. з 10:00 год. до 11:30 год. 

Для участі у загальних зборах необхідно мати, що посвідчує особу (паспорт), 

представникам акціонерів — також документи, що свідчать про повноваження 

представника, оформлені згідно з чинним законодавством України. 

 

Порядок денний: 

1. Обрання лічильної комісії 

2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «ДТЗ» за 2013 рік. 

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДТЗ» про результати діяльності за 2013 рік. 

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2013 рік, 

підтверджених незалежним аудитором. 

5. Затвердження фінансової звітності і балансу ПАТ «ДТЗ» за 2013 рік. 

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), отриманого за 

2013 рік. 

 

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та проектами рішень, що будуть 

розглядатися на загальних зборах, за персональним запитом на адресу Товариства: 

49068, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 31, Генеральному директору; особисто 

— у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9-00 до 16-00 за адресою Товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — 

Генеральний директор Малигін Сергій Вадимович. Пропозиції з питань щодо порядку 

денного приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів за адресою: 

49068, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 31, Генеральному директору. Телефон 

для довідок: (056) 736-52-08. 

 

Інформація про основні показники фінансово-господарської 

діяльності ПАТ «ДТЗ» (тис. грн.) 

 
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів 789621 1015555 
Основні засоби 545312 555065 
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси 153379 298393 
Сумарна дебіторська заборгованість 78773 155089 
Грошові кошти та їх еквіваленти 10673 1323 
Непокритий збиток 669074 437329 
Власний капітал - 302412 - 59903 
Статутний капітал 86896 86896 
Довгострокові зобов'язання 3929 12547 
Поточні зобов'язання 1088104 1062911 
Чистий збиток 242509 134679 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1055718 1055718 
Кількість власний акцій, викуплених протягом 

періоду (шт.) 

- - 



Загальна сума коштів, витрачених на власні акції 

протягом періоду 

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1720 2674 

 

Генеральний директор ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» 

С.В. Малигін 

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №52 від 18.03.2014 

 
 


