ПОВІДОМЛЕННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ»
(ЄДРПОУ 05762269, місцезнаходження: Україна, м. Харків, проспект Московський, 199)
про проведення Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ТУРБОАТОМ» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ
«Турбоатом». Збори відбудуться за місцезнаходженням Товариства 26 квітня 2016 року о
12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м. Харків, проспект Московський, 199, актова
зала.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (Перелік питань, що виносяться на голосування):
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення
про припинення їх повноважень.
2.
Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3.
Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
4.
Звіт дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.
Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за
наслідками його розгляду.
6.
Звіт ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за
наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2015
рік.
7.
Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8.
Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
9.
Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з
урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської
діяльності Товариства у 2015 році.
10.
Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради
товариства.
11.
Обрання членів наглядової ради товариства.
12.
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами
наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
з членами наглядової ради товариства.
13.
Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної
комісії товариства.
14.
Обрання членів ревізійної комісії товариства.
15.
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами
ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів з членами ревізійної комісії товариства.
16.
Прийняття рішення щодо значних правочинів.
1.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Турбоатом» (тис. грн.)
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання

Період (на 31.12 звітного періоду)
2015 рік
4 877 344
496 590
1 584 400
323 224
2 164 298
3478 191
3 648 637
105 624
194 241
1 034 466

2014 рік
4 015 326
486 358
67 254
1 737317
454 585
864 652
2 412 760
2 579 448
105 624
161 748
1 274 130

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 (осіб)

1 511 062
422 496 520

637 397
422 496 520

0

0

0

0

4 697

5 811

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
20.04.2016 р.
Ознайомитись з матеріалами щодо питань порядку денного Загальних зборів
акціонери Товариства можуть за письмовою заявою у робочий час за адресою: м. Харків,
вул. Енергетична, буд. 1, адміністративний корпус. Посадова особа відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами - Даценко Тетяна Вікторівна, тел. (057)
349-23-69.
Для реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог
чинного законодавства України.
Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися за місцем проведення
Загальних зборів. Початок реєстрації 26.04.2016 р. о 10-00, закінчення о 11-30. Телефон
для довідок: (057) 349-23-69.
Дирекція Товариства
Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №58 від 25.03.2016

