
 
 
 

Шановний  акціонере ПАТ “Хмельницькобленерго”! 
 

Повідомляємо, щорічні Загальні збори акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго» 
відбудуться 18 квітня 2013 року oб 11 годині  

за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал. 
 
Реєстрація учасників Зборів з 9.00 до 10.45.  
При собі мати:  - паспорт або інший документ, що засвідчує особу; 
- довіреність на право участі у зборах (для представників акціонерів).  
Довідки за телефонами: (0382) 67-07-69, 78-78-46; факс: (0382) 67-07-69, 67-06-67. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають  право на участь у Загальних зборах, - 12 
квітня 2013 р. 
  
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ       
 
1. Про обрання  членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх 
повноважень. 
2. Прообрання Голови  і Секретаря  річних Загальних зборів акціонерів  ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» та  затвердження  регламенту  роботи  Загальних  зборів  акціонерів 
Товариства. 
3. Розгляд  звіту  Виконавчого органу  ПАТ “Хмельницькобленерго” про результати 
фінансово-господарської діяльності ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2012 рік та  
визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради  ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2012 рік. 
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії  ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2012 рік. 
6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2012 рік. 
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками  роботи ПАТ 
“Хмельницькобленерго”  у 2012 році. 
8. Про  затвердження  розміру,  порядку   та   строку   виплати   річних  дивідендів   за 
підсумками  роботи ПАТ “Хмельницькобленерго”  у 2012 році.  
  З документами з питань порядку денного Зборів  акціонери можуть ознайомитись у 
відділі корпоративного управління ПАТ “Хмельницькобленерго” за адресою м. 
Хмельницький, вул. Храновського, 11А  від  дати надіслання повідомлення  до дати 
проведення загальних зборів -  у робочі дні  з 8-00 год. до 17-15 год.,  а в день проведення 
Загальних зборів -  у місці  їх  проведення. 
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу 
корпоративного управління ПАТ «Хмельницькобленерго» Полоневич Лариса Михайлівна.  
 
Основні  показники  фінансово - господарської  діяльності  підприємства    /тис.грн./ 

Періоди 

Найменування  показників Звітний 
2012 рік 

Попередній 
2011 рік 

Усього активів 543964 529200 

Основні засоби 478087 453933 



                                                                                        

Довгострокові фінансові інвестиції - - 

Запаси 24026 27230 

Сумарна дебіторська заборгованість 47799 51984 

Грошові кошти та  їх еквіваленти 4058 1254 

Нерозподілений прибуток 193320 175086 

Власний капітал 417534 387488 

Статутний капітал 33638 33638 

Довгострокові зобов'язання 25991 42131 

Поточні зобов'язання 100439 99581 

Чистий прибуток 30718 26689 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 134551360 134551360 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

- - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3579 3705 

     
* Показники  фiнансової  звiтності складені iз застосуванням  мiжнародних стандартiв 
(МСФЗ) вiдповiдно до Закону України № 3332 вiд 12.05.2011 р., постанови Кабiнету 
Мiнiстрiв України № 1223 вiд 30.11.2011р. та iнших нормативних актiв, а також 
облiкової полiтики Товариства.                                            
 
Дирекція  ПАТ  “Хмельницькобленерго” 

 


