
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!  
 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"  
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 13 квітня 2010 року о 14-00  

у Конференцзалі заводоуправління  (2 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу) 
 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21 (кінцева зупинка тролейбусного маршруту №15) 

 

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 та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фі-

нансово – господарської діяльності Товариства за 2009 рік. 
3. Затвердження річної фінансової звітності за 2009 рік та результатів фінансово-господарської діяльності То-

вариства у 2009 році. 
4. Затвердження порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), 

визначення порядку покриття збитків. 
5. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2010 рік. 
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. 
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.  
8. Відкликання та обрання членів Правління Товариства. 
9. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.  
10. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства, випущених у документарній фор-

мі, у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію).  
11. Призначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження здійснювати персональні 

повідомлення всіх акціонерів про прийняті зборами рішення, здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення 
процедури дематеріалізації. 

12. Обрання Депозитарію цінних паперів. 
13. Обрання Зберігача цінних паперів. 
14. Припинення дії договору з реєстратором Товариства №580060392 від 27 січня 2006 року та призначення 

дати закриття реєстру. 

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

Найменування показника Період 

звітний  
(2009) 

попередній  
(2008) 

Усього активів 5 433 036,0 4 671 691,0 

Основні засоби   2 893 007,0 1 368 120,0 

Довгострокові фінансові інвестиції   503,0 503,0 

Запаси  444 447,0 800 470,0 

Сумарна дебіторська заборгованість   1 772 636,0 1 924 990,0 

Грошові кошти та їх еквіваленти  177 201,0 195 490,0 

Нерозподілений прибуток  1 182 856,0 1 143 241,0 

Власний капітал  1 678 259,0 566 090,0 

Статутний капітал  100 000,0 100 000,0 

Довгострокові зобов'язання  482 105,0 1 751 332,0 

Поточні зобов'язання  1 977 677,0 1 093 618,0 

Чистий прибуток (збиток)  (356 960,0) (110 278,0) 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  399 903 859 153 164 126 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  110 005 - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  770,0 - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  6 443 8 236 

 

Реєстрація буде здійснюватися за місцем проведення зборів – 13 квітня 2010 року з 11-40 до 13-40. 
Для участі у зборах акціонерів необхідно при собі мати: 
- акціонерам -  документ, який посвідчує особу (паспорт) та документ, який підтверджує право власності на ак-

ції.  
- представникам акціонерів – довіреність, оформлену у відповідності з чинним законодавством або інший до-

кумент, який підтверджує повноваження представника та документ, який посвідчує особу (паспорт), а також документ, 
який підтверджує право власності на акції.  

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним акціонери можуть ознайомитися особисто за адресою:  
вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ у відповідності до діючого законодавства України.  
Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-83-47, 35-83-49 
                                                                                                                               Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 


