
Шановні акціонери ПрАТ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ХОЛДИНГ" 
Наглядова рада Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 14 квітня 2017 року за 

адресою місцезнаходження Товариства: 01004, Україна, м. Київ, вул. Дарвіна,6 літ.А. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів: станом на 24 годину 10 квітня 2017 р. 

 
Проект порядку денного: 

 
1. Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень. 
2. Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи 

Загальних зборів акціонерів Товариства.  
3. Звіт та затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 
4. Звіт та затвердження звіту Правління за 2016 рік. 
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. 
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. 
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. 
9. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році. 
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. 
11. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради (прийняття рішення про припинення їх повноважень). 
12. Про обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, 

обрання особи, яка буде уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 
13. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії (прийняття рішення про припинення їх повноважень). 
14. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що 

укладатиметься з ними, обрання особи, яка буде уповноважена на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії. 
15. Про відкликання Голови Правління та заступника Голови Правління Товариства (прийняття рішення про припинення їх 

повноважень). 
16. Про обрання Голови Правління Товариства та заступника Голови Правління Товариства, затвердження умов трудового 

договору з Головою Правління Товариства  та заступником Голови Правління Товариства. 
17. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію 

Товариства. 
 

Початок реєстрації учасників зборів о 10 год. 30 хв., закінчення реєстрації о 11 год.45 хв. Початок зборів о 12 год. 00 хв.  
Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт 

і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України. 
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість 

ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні, робочий час з 8:00 до 17:00, в 
п’ятницю – до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:45) за адресою: м. Київ, вул. Дарвіна,6 літ. А, кімната №1. В день проведення чергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення чергових Загальних зборів з 10-00 до 11-30 години. 

Відповідальна посадова особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Гуріненко Юлія 
Вікторівна. Довідки за тел. (044)287-42-75. 

    Основні показники фінансово-господарської діяльності тис.грн. 
                                               

Найменування показника 
період 

 звітний  (2016) попередній  (2015) 
Усього активів 5264 3989 

Основні засоби 408 220 
Довгострокові фінансові інвестиції 1086 1086 
Запаси 635 485 
Сумарна дебіторська заборгованість 2344 831 
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 453 
Нерозподілений прибуток -1688 -1689 
Власний капітал 445 444 
Статутний капітал 2000 2000 
Довгострокові зобов`язання 0 0 
Поточні зобов`язання 4820 3508 
Прибуток (збиток) загальний по підприємству 0 0 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  0 0 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  0 0 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду  0 0 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  13 10 
 

 
 
 



Проекти рішень щодо питань порядку денного 
 

 
1. Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень. 
Проект рішення: Обрати запропонований склад Лічильної комісії та припинити її повноваження після підписання протоколу Головою 
та секретарем Зборів. 
2. Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи    
Загальних зборів акціонерів Товариства.  

Проект рішення: Обрати запропонованого Голову і Секретаря  чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити 
регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Звіт та затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 
Проект рішення: Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2016 рік затвердити. 
4. Звіт та затвердження звіту Правління за 2016 рік. 
Проект рішення: Звіт Правління за 2016 рік затвердити. 
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. 
Проект рішення: Висновки Ревізійної комісії за 2016 рік затвердити. 
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
Проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік затвердити. 
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. 
Проект рішення: Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. 
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. 

        Проект рішення: Розподілити прибуток (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. 
9. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році. 
Проект рішення: Затвердити розмір, порядок  та строк виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році. 
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. 

  Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статут Товариства. 
11. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради (прийняття рішення про припинення їх повноважень). 
Проект рішення: Відкликати Голову та членів Наглядової ради та припинити їх повноваження. 
12. Про обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, 
обрання особи, яка буде уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 
Проект рішення: Обрати запропонований склад Наглядової Ради та затвердити умови цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з ними, обрати запропоновану особу, яка буде уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради. 

13. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії (прийняття рішення про припинення їх повноважень). 
Проект рішення: Відкликати Голову та членів Ревізійної комісії та припинити їх повноваження. 
14 Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатиметься з ними, обрання особи, яка буде уповноважена на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії. 
Проект рішення: Обрати запропонований склад Ревізійної комісії та затвердити умови цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з ними, обрати запропоновану особу, яка буде уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Ревізійної комісії. 
15 Про відкликання Голови Правління та заступника Голови Правління Товариства (прийняття рішення про припинення їх 
повноважень). 
Проект рішення: Відкликати Голову Правління та заступника Голови Правління Товариства та припинити їх повноваження 
16  Про обрання Голови Правління Товариства та заступника Голови Правління Товариства, затвердження умов трудового 
договору з Головою Правління Товариства  та заступником Голови Правління Товариства. 
Проект рішення: Обрати запропонований склад Правління та затвердити умови трудового договору з Головою Правління 
Товариства  та заступником Голови Правління Товариства. 
17 Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію 
Товариства. 
Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію 
Товариства. 
 

 
Голова правління ПрАТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ХОЛДИНГ»__________ Гуріненко Ю.В. 

 
 
 

Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку»  №43 за 03.03.2017 року. 


