
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10» 
(код за ЄДРПОУ: 00121844, місцезнаходження: 71500, Запорізька обл., м.Енергодар, вул.Промислова, буд. 

46Е), 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 11 квітня 2012 

року о 10:00 годині за адресою: Запорізька обл, м.Енергодар, вул.Промислова 46Е, приміщення клубу 
ПАТ «ЕПМ-10». 

ПОРЯДОК ДЕНИИЙ:
1. Обрання  голови,  секретаря  та  лічильної  комісії  зборів, затвердження  регламенту зборів.
2. Розгляд  звіту  правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЕПМ-10» за 2011 рік 

та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ЕПМ-10» за 2011 рік та їх затвердження.
5. Затвердження  річного  звіту Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження порядку розподілу  прибутку  Товариства за 2011р. 
7. Визначення   основних   напрямів  діяльності  Товариства на 2012 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 

одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, та надання повноважень  на укладання таких  
правочинів.

9. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2011 року.
Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 08.00 до 09.45 год.  Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 05.04.2012р. на 24 годину. Для 
участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та  доручення 
на право представляти інтереси акціонерів на  загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 
Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у 
робочі дні з 09.00 год.  до 17.00 год.  за адресою: Запорізька обл, м.Енергодар, вул.Промислова 46Е, кабінет 
юридичного відділу (перший поверх), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Посадові особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами —   член правління, головний 
бухгалтер Журавльова Наталя Іллівна.
Телефон для довідок: (06139) 3-34-43.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2011 р.

Попередній 2010 
р.

Усього активів 46855 38104
Основні засоби 10475 9928
Довгострокові фінансові інвестиції 15 15
Запаси 19131 16222
Сумарна дебіторська заборгованість 7518 6290
Грошові кошти та їх еквіваленти 1042 292
Нерозподілений прибуток 18611 14775
Власний капітал 27806 23970
Статутний капітал 4205 4205
Довгострокові зобов'язання 5732 2173
Поточні зобов'язання 13317 11961
Чистий прибуток (збиток) 3777 99
Середньорічна кількість акцій (штук) 841020 841020
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (штук) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 260 175

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені “Відомості ДКЦПФР” №43(1296) 
від 02.03.2012р.


