
До відома акціонерів ВАТ «Дніпропетровський Втормет» 

 

         Правління АТ інформує Вас про те, що 28 квітня 2010 року об 11-00 годині в приміщенні 

Палацу Культури «Північний» за адресою: Україна. м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 1/2, 

відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства. 

 

 

Порядок денний:  

 

1. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2009 рік та 

затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2010 році. 

2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за результатами проведення перевірок 

фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2009 рік.     

3. Затвердження річної фінансової звітності за 2009 рік, результатів фінансово - господарської 

діяльності Товариства у 2009 році. 

4. Затвердження порядку розподілу прибутку, розміру, строку і порядку виплати частки прибутку 

(дивідендів), визначення порядку покриття збитків.  

5. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2010 рік.  

6. Відкликання та обрання членів Правління Товариства. 

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. 

8. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства, випущених у 

документарній формі, у бездокументарну форму існування та затвердження рішення про 

дематеріалізацію. 

9. Призначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження здійснювати 

персональні повідомлення всіх акціонерів про прийняті зборами рішення, здійснювати інші дії 

щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації. 

10. Обрання депозитарію цінних паперів.   

11. Обрання зберігача цінних паперів.  

12. Припинення дії договору з реєстратором Товариства № 3-2006 від 25 січня 2006 року та 

призначення дати припинення ведення реєстру. 

 

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 28 квітня 2010 року з 10-00 до 10-45 години 

за місцем проведення Загальних зборів. При реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при 

собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену 

в відповідності з діючим законодавством України. 

 З матеріалами, пов’язаними з порядком денним чергових Загальних зборів, акціонери 

можуть ознайомитись до початку зборів, звернувшись до Правління. 

 

Довідки за телефоном: (056) 389-652 

 

 

 

 

 



Основні показники 

фінансово - господарської діяльності підприємства 

ВАТ «Дніпропетровський Втормет» 

 

                                                                         за 2009 рік (тис. грн.) 

Найменування показника 

Період 

звітний попередній 

Усього активів 204580 200905 

Основні засоби (залишкова вартість) 84647 90971 

Довгострокові фінансові інвестиції 278 3546 

Запаси 28556 11480 

Сумарна дебіторська заборгованість 75449 74530 

Грошові кошти та їх еквіваленти 3190 52 

Нерозподілений прибуток 14161 17687 

Власний капітал 157678 161587 

Статутний капітал 64876 67876 

Довгострокові зобов`язання 3288 3288 

Поточні зобов`язання 43390 36011 

Чистий прибуток (збиток) -3929 -3195 

Середньорічна кількість акцій (шт.) - - 

Кількість власних акцій, викуплених     

протягом періоду (шт.) - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп     

власних акцій протягом періоду - - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 682 758 

 

 

 


