ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
Місцезнаходження: 84302, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Островського*, 8
код за ЄДРПОУ 00169845
(далі також «Товариство» або «ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»»)
повідомляє про те, що 22 квітня 2016 року о 11 год. 30 хв. за адресою: Україна, Донецька обл., м.
Краматорськ, вул. Соціалістична**, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»).
відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства»
відбудуться річні Загальні збори Товариства.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.

Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту
роботи річних Загальних зборів Товариства.

2.

Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2015 рік.

3.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4.

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

5.

Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у
2015 році.

6.

Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо
яких є заінтересованість.

7.

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8.

Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства,
встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання
договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», які мають право на участь у річних Загальних
зборах Товариства, призначених на 22 квітня 2016 року, складається станом на 24 годину 18 квітня 2016
року.
Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» для здійснення персонального
повідомлення про проведення 22 квітня 2016 року річних Загальних зборів Товариства - 07 березня 2016
року.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією
ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 22 квітня 2016 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 15 хв. за місцем
проведення річних Загальних зборів Товариства: Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул.
Соціалістична**, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»).
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам
акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 84302,
Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Островського*, 8, каб. 106 (кабінет начальника з
обслуговування клієнтів) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00
хв.). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці
проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Кожухар О.В., тел. (044) 594
45 84, (06264) 41 12 87.
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних
Загальних зборів Товариства, акціонер або його поважний представник за відповідною довіреністю має
звернутися за адресою: 84302, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Островського*, 8, каб. 106
(кабінет начальника з обслуговування клієнтів) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (перерва з 12
год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) із письмовою заявою на ім’я Товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594 45 84, (06264) 41 12 87.
______________________
*після перейменування – вул. Комерційна відповідно до розпорядження міського голови Краматорської міської ради № 34р від
19.02.2016 року.
** після перейменування – вул. Василя Стуса відповідно до розпорядження міського голови Краматорської міської ради № 34р від
19.02.2016 року.

Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал
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)

звітний
2015 рік
965 880
35 271
0
3 829
857 902
1 080
-1 052 713
-1 009 632
10 190
23 675
1 951 837
-1 096 688
5 478 271

(тис.грн.)
період
попередній
2014 рік
1 103 373
281 446
0
4 932
778 845
782
56 534
212 925
10 190
11 011
879 437
-331 393
5 478 271

0

0

0

0

731

885

Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ».

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні
НКЦБФР «Бюлетень Цінні папери України» від 21.03.2016 року №50
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор

_________
(підпис)

Кожухар О.В.
(ініціали та прізвище керівника)
21.03.2016 року

