
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» 

 

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів. Дата та 

час проведення загальних зборів: 28 квітня 2016 року о 12:00. Місце проведення загальних 

зборів: Україна, м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 7, ПК «Металургів» (глядацький 

зал). Місцезнаходження товариства: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1. 

 

Порядок денний: 

 

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та затвердження регламенту 

роботи загальних зборів акціонерів товариства. 

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 

5. Затвердження річного звіту товариства. 

6. Розподіл прибутку і збитків товариства. 

7. Обрання членів Наглядової ради товариства. 

8. Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції. 

9. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів та положення про 

наглядову раду товариства шляхом затвердження нових редакцій цих положень. 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

 

Найменування показника 
Період 

2015 рік 2014 рік 

Усього активів 77 539 382 74 530 376 

Основні засоби (залишкова вартість) 48 642 475 50 001 021 

Довгострокові фінансові інвестиції 615 662 1 231 741 

Запаси 5 853 388 5 166 098 

Сумарна дебіторська заборгованість 13 228 935 10 472 519 

Грошові кошти та їх еквіваленти 2 496 157 2 007 803 

Нерозподілений прибуток 25 214 212 23 829 462 

Власний капітал 57 432 787 56 293 118 

Статутний капітал 3 859 533 3 859 533 

Довгострокові зобов’язання 7 612 662 7 949 017 

Поточні зобов’язання 12 493 933 10 288 241 

Чистий прибуток (збиток) 1 384 750 -1 180 487 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 859 533 000 3 859 533 000 

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду 
(шт.) 

0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

0 0 

Чисельність працівників на кінець року (осіб) 27 139 29 131 

 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 28 квітня 2016 року з 9:00 до 

11:00 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 

на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 22 квітня 2016. Для участі у зборах 

необхідно мати: акціонерам - паспорт; представникам акціонерів - паспорт та довіреність 

на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з 

вимогами чинного законодавства, або інший документ, що підтверджує повноваження 

представника. 



До дати проведення загальних зборів акціонери товариства мають можливість 

ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного, за місцезнаходженням товариства в будівлі інженерного корпуса (к.904) у робочі 

дні з 09:00 до 16:00, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення з 9:00 до 

11:00. Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а 

представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до чинного 

законодавства, підтверджує повноваження представника. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами - Товстоган О.В. 

Телефон для довідок: (056) 499-16-52. 

Генеральний директор 

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №58 від 25.03.2016 

 


