
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!  

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “IНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ВТОРМЕТ” (місцезнаходження: Україна, 49124, м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 1) повідомляє про проведен-
ня річних загальних зборів Товариства 19 квітня 2013 року об 11:30 в приміщенні Палацу Культури “Північний” 
за адресою: Україна, 49124, м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 12. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ  
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):  

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.  
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році. 
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту. 
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення переві-

рок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту. 

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товари-
ства у 2012 році. 

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2013 рік. 
9. Затвердження на 2013 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'я-

занням третіх осіб. 
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 

Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з ними.  

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, буде складено станом 
на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 15 квітня 2013 року. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства буде здійснюва-
тися за місцем проведення загальних зборів 19 квітня 2013 року з 9:30 до 11:10.  

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати: 
- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);  
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, офор-

млену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження 
представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт). 

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загаль-
них зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.  

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбу-
вається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів, у робочі 
дні, робочий час, за адресою: Україна, 49124, м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 1, кабінет № 42Б (юридичний 
відділ).  

В день проведення загальних зборів 19 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з матеріалами за-
гальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у 
місці проведення загальних зборів Товариства.  

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що 
посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до 
вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.  

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Лобода 
Дмитро Валерійович. 

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (056) 789 51 17. 
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2012 рік (тис. грн.) 

                                                                                                                     

Найменування показника Період 

звітний  
2012 р. 

попередній 
2011 р.  

Усього активів 460 428 521 483 

Основні засоби   148 997 147 820 

Довгострокові фінансові інвестиції   5 149 8 589 

Запаси  97 357 145 754 

Сумарна дебіторська заборгованість   184 613 209 485 

Грошові кошти та їх еквіваленти  12 426 

Нерозподілений прибуток  44 487 8 998 

Власний капітал  184 580 139 897 

Статутний капітал  64 876 64 876 

Довгострокові зобов'язання  459 2 631 

Поточні зобов'язання  275 171 369 233 

Чистий прибуток (збиток)  37 704 -25 870 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  259 504 000 259 504 000 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протя-
гом періоду  - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  822 700 

 
       Наглядова рада Товариства 


