«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
Місцезнаходження: 79026, Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 15
код за ЄДРПОУ 23269555
(далі також «Товариство»)
повідомляє про те, що 24 квітня 2013 року о 10:00 за адресою:
м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля, актова зала, 1 поверх)
відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства»
відбудуться річні Загальні збори Товариства.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.

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

2.

Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2012 рік.

3.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

4.

Звіт та висновки Ревiзiйної комісії Товариства за 2012 рік.

5.

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

6.

Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.

7.

Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у
2012 році.

8.

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

9.

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

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних
зборах Товариства, призначених на 24 квітня 2013 року, складається станом на 24 годину 18 квітня
2013 року.
Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для здійснення
персонального повідомлення про проведення 24 квітня 2013 року річних Загальних зборів Товариства
- 26 лютого 2013 року.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною
комісією ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 24 квітня 2013 року з 8:30 до 9:30 за місцем проведення
річних Загальних зборів Товариства: Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна
будівля, актова зала, 1 поверх).
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт,
представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог 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: м. Львів, вул. Козельницька, 15, кім. 414 у робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до
13:00). В день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо
у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник
директора з правових питань Галецький Василь Теодорович, тел. (032) 239-07-70.
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його уповноважений представник за
відповідною довіреністю має звернутися за адресою: Україна, місто Львів, вул. Козельницька, 15, кім.
414 із письмовою заявою на ім’я Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Період
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
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
5 833 962
2 644 408
1 368 947
688 850
195 349
49 052
1 152 282
490 209
506 868
3 972 042
22 147
12 790 541

Попередній
3 275 497
2 011 968
481 117
268 200
9 651
50 980
541 189
490 209
243 336
2 306 355
12 790 541

-

-

-

-

7 148

7 880

За інформацією звертатися за телефонами: (062)-214-20-92, (032) 239-07-70.
Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».

