
До відома акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКРАЗ»! 
 

Повідомляємо, що 30 березня 2017 року відбудуться річні Загальні збори 

акціонерів Публічного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ», розташованого за адресою: 

39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62. 

Збори відбудуться в актовому залі №1 адміністративного корпусу № 2 за адресою: 

Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2. Початок зборів - о 13.00. 

Реєстрація учасників - з 11.30 до 12.45. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 

24 годину 24 березня 2017 року. 

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що 

посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів - документи, що посвідчують їх 

особу (паспорт) та повноваження (довіреність). 

З документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонери особисто 

можуть ознайомитися в робочі дні з 9.00 до 12.00 год. за адресою: м. Кременчук, проїзд 

Ярославський, 2 (адміністративний корпус №2), кімната № 44. Відповідальний за порядок 

ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор ПАТ «АвтоКрАЗ» 

Черняк РЄ. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://autokraz.com.ua 

Телефон для довідок (0536) 76-63-07 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень. 

2. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування. 

3. Звіт Генерального директора ПАТ «АвтоКрАЗ» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності на 2017 

рік. 

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 

Товариства у 2016 році. 

5. Затвердження річного звіту ПАТ «АвтоКрАЗ» за 2016 рік. 

6. Звіт Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ». 

7. Про прибуток (збиток) ПАТ «АвтоКрАЗ» у 2016 році, виплату дивідендів за 

підсумками роботи у 2016 році та формування фондів Товариства у 2017 році. 

8. Про зміну типу ПАТ «АвтоКрАЗ» з публічного акціонерного товариства на 

приватне акціонерне товариство та зміну найменування. 

9. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції. 

10. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій 

редакції. 

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради. 

12. Про обрання членів Наглядової ради. 

13. Про укладання договорів з членами Наглядової ради. 

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 

15. Про обрання членів Ревізійної комісії. 

16. Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії. 

 

  

http://autokraz.com.ua/


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

 

Найменування показника 
Період 

звітний попередній 

Усього активів 5 041 925 6 136 111 

Основні засоби 265 122 276 848 

Довгострокові фінансові інвестиції 937 585 1 061 709 

Запаси 455 183 375 698 

Сумарна дебіторська заборгованість 3 131 130 3 003 087 

Грошові кошти та їх еквіваленти 4 031 28 657 

Нерозподілений прибуток(збиток) -1 872 161 -449 408 

Власний капітал -1 148 439 282 909 

Статутний капітал 565 742 565 742 

Довгострокові зобов'язання 1 839 000 1 733 547 

Поточні зобов'язання 4 351 364 4 119655 

Чистий прибуток (збиток) -1 431 347 -313 912 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 262 969 820 2 262 969 820 

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

  

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

3 269 3 647 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.  

Генеральний директор ПАТ «АвтоКрАЗ» Р.Є. Черняк 

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №38 від 24.02.2017 

 


