
 
 

 
Публічне акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» 

(місцезнаходження: 29016, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11а, 
код ЄДРПОУ 22767506) 

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Хмельницькобленерго»  

(надалі – Товариство або ПАТ «Хмельницькобленерго»), 
які відбудуться 19 квітня 2012 року о 10.00  

за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал. 
 
Реєстрація учасників чергових Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 19 
квітня 2012 року з 09.00 год. до 09.45 год. за місцем проведення Загальних зборів.  
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних 
зборах акціонерів Товариства 
станом на 24.00 годину 12 квітня 2012 року.  
  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (Перелік питань, що виносяться на голосування):  
 
1. Про обрання Лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«Хмельницькобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів 
Товариства. 
3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Хмельницькобленерго» про результати 
фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних 
напрямків діяльності Товариства на 2012 рік. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2011 рік. 
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2011 рік. 
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. 
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році та 
затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік. 
8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи 
Товариства у 2011 році. 
9. Про внесення змін до Cтатуту ПАТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення у новій 
редакції пункту 2.2 Статуту.  
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу; 
представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у 
загальних зборах акціонерів, оформлена згідно з чинним законодавством.  
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за 
місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Хмельницький, вул. Храновського, 11а, 
відділ корпоративного управління ПАТ «Хмельницькобленерго», у робочі дні з 8-00 до 17-
15, у день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.  
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу 
корпоративного управління ПАТ «Хмельницькобленерго» Полоневич Лариса Михайлівна. 
 
Довідки за телефонами: (0382) 67-07-69, 78-78-46, факс (0382) 67-07-69, 67-06-67. 
 



                                                                                        

Основні  показники  фінансово - господарської  діяльності  підприємства,   /тис.грн./ 

 
Періоди 

  Найменування  показників 

2011 рік 
звітний 

2010 рік 
попередній 

Усього активів 529251 523657 

Основні засоби 433769 429572 

Довгострокові фінансові інвестиції 52 52 

Запаси 27060 25322 

Сумарна дебіторська заборгованість 35043 34560 

Грошові кошти та  їх еквіваленти 1240 723 

Нерозподілений прибуток 97525 81687 

Власний капітал 378266 308867 

Статутний капітал 33638 33638 

Довгострокові зобов'язання 52797 113152 

Поточні зобов'язання 89969 96026 

Чистий прибуток 26689 22591 

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) 3705 3820 

 
 


