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Текст повідомлення:  

Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

“ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД” 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 22 квітня 2010 року о 12.00 год. 

за адресою: Дніпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115, 

в залі засідань профспілкового комітету ВАТ “ІНТЕРПАЙП НМТЗ”. 

 

Порядок денний загальних зборів акціонерів ВАТ “ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ  

ТРУБНИЙ ЗАВОД”: 

 

1.Затвердження звіту Правління ВАТ ” ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД” 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, 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 ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ». 

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

формі, у бездокументарну форму існування та затвердження рішення про дематеріалізацію. 

8.Призначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження здійснювати персональні 

повідомлення всіх акціонерів про прийняті зборами рішення, здійснювати інші дії щодо забезпечення про- 

ведення процедури дематеріалізації.  

9.Обрання депозитарію цінних паперів.  

10.Обрання зберігача цінних паперів. 

11.Припинення дії договору з реєстратором Товариства №2-2006 від 06 лютого 2006 року та призначення  

дати припинення ведення реєстру. 

 

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

 

Найменування показника                                                                                             період  

                                                                                                                             звітний      попередній 

Усього активів                                                                                                1 353 141;      1 110 314 

Основні засоби                                                                                                  758 542;         274 417 

Довгострокові фінансові інвестиції                                                                        166;            3 166 

Запаси                                                                                                                 101 352;         131 812 

Сумарна дебіторська заборгованість                                                              334 769;         640 789 

Грошові кошти та їх еквіваленти                                                                    125 836;           36 546 

Інші активи                                                                                                          29 476;           23 584 
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Нерозподілений прибуток                                                                                62 243;            -26 573 

Власний капітал                                                                                              830 643;            266 725 

Статутний капітал                                                                                             50 000;              50 000 

Довгострокові зобов'язання 8                                                                               114;            343 155 

Поточні зобов'язання                                                                                      511 208;            496 244 

Чистий прибуток (збиток)                                                                               -31 680;          -122 231 

Середньорічна кількість акцій (шт.)                                                       200 000 000;      88 021 858 

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

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                             1813;                1 903 

 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 22 квітня 2010 року з 09 год. 00 хв. 

до 11 год. 40 хв. за місцем проведення зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 01.03.2010 р. 

Для участі у зборах необхідно мати: паспорт, доручення (довіреність) для уповноважених осіб,  

оформлене згідно з чинним законодавством. 

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитися,  

звернувшись до бюро цінних паперів та акціонерної власності ВАТ “ІНТЕРПАЙП НМТЗ” за адресою:  

Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул.Сучкова, 115, з 15.04.2010 року з 9.00 до 16 год. 

Телефони для довідок: (05693) 4-27-05; 4-37-77. 

Правління ВАТ “ІНТЕРПАЙП НМТЗ» 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» 

№38 від 02 березня 2010 року. 

 

              Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно законодавства: 

              Голова Правління Антипов Юрій Миколайович 


