
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 

 
місцезнаходження якого: Україна, 25015, Кіровоградська область, місто Кіровоград,  

проспект Комуністичний, будинок 15 
 

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", що відбудуться 07 квітня 2015 року о 09 годині 00 хвилин за 
адресою: м. Кіровоград, проспект Комуністичний, будинок 15, цокольний поверх, приміщення залу 
засідань. 

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення зборів з 08 години 00 хвилин до 
08 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.  

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та 
довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів 
ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", буде складено станом на 24 годину 01 квітня 2015 року.  

 
Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування): 

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (далі – 
Товариства), припинення повноважень Лічильної комісії Товариства. 

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Наглядової ради Товариства. 
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. 
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році. 
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2014 рік. 
9. Про схвалення та/або вчинення правочинів. 
 

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань Порядку денного річних 
Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" – 
м. Кіровоград, проспект Комуністичний, 15, Відділ по управлінню корпоративними правами 
(2 поверх), у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 9.00 години до 15.00 години (перерва з 12.00 до 
13.00 години), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.  

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор 
фінансовий Гончар Тетяна Іванівна. 

Телефон для довідок: (0522) 35-82-21. 
 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (тис. грн.) 

 

Найменування показника Період 
2013 2014 

Усього активів 1 581 976 1 565 030 
Основні засоби 1 175 890 1 136 389 
Довгострокові фінансові інвестиції 140 983 151 106 
Запаси 25 361 21 348 
Сумарна дебіторська заборгованість 40 239 52 808 
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 194 26 305 
Нерозподілений прибуток 301 280 253 329 
Власний капітал 957 699 830 353 
Статутний капітал 29 844 29 844 
Довгострокові зобов'язання 241 797 101 835 
Поточні зобов'язання 358 452 605 876 
Чистий прибуток (збиток) 15 289 (112 084) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 119 376 000 119 376 000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 134 3 171 
 

Правління ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 
 



 Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів  ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 
опубліковано в офіційному друкованому виданні  НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку" від 02.03.2015р. №41 (2045).  
  
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
 
Голова Правління ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" _______________ О.М. Стрюченко 

 
03.03.2015 р. 


