
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Гідросила» 

 
Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Гідросила», 

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05786100, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., 
м. Кіровоград, вул. Братиславська, 5, відбудуться 10 квітня 2012 року за місцем 
знаходження товариства: м. Кіровоград, вул. Братиславська 5, 7-й поверх конференц-зал.  

Реєстрація акціонерів та їх представників з 14 години 30 хвилин до 14 години 55 
хвилин. Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів. 

Початок зборів о 15-й годині.  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів. 
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 

2011 рік. 
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік. 
4. Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 

2011 рік. 
5. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття 

збитку) за 2011 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2012 рік. 
6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість 

майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної звітності акціонерного товариства. А саме:  

- укладення Генерального договору кредитування з ПАТ «Укрсоцбанк» в межах 
загального ліміту 100 650 000,00 грн.  

- передачу в заставу майна товариства в якості забезпечення по Генерального 
договору кредиту на суму 107 075 100,00 грн. 

7. Про затвердження змін та доповнень до статуту, шляхом викладення його в 
новій редакції, в зв’язку із зміною класифікації видів економічної діяльності та 
затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту. 

 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 

перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10 квітня 2012 року, 
буде складено станом на 04 квітня 2012 року.  

Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами порядку денного  з 
моменту отримання повідомлення в юридичній службі товариства: м. Кіровоград, вул. 
Братиславська 5,  7-й  поверх юридична служба, в робочі дні з 9-ї  до 12-ї години. А також 
в день проведення зборів за місцем їх проведення. Відповідальна особа - Корецький 
В’ячеслав Валерійович. Телефон (0522)  391321. 

 
Наглядова рада ПАТ «Гідросила» Правління ПАТ «Гідросила» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основні показники фінансово – господарської 
діяльності ПАТ «Гідросила» (тис. грн.) 

 
період 

Найменування показника звітний 
  2011 р. 

попередній  
2010 р. 

Усього активів 286 168 232 535 
Основні засоби 114 195 98 922 
Довгострокові фінансові інвестиції 11 496 11 496 
Запаси 26 104 18 624 
Сумарна дебіторська заборгованість 103 419 50 238 
Грошові кошти та їх еквіваленти 435 4 441 
Нерозподілений прибуток 120 742 106 935 
Власний капітал 206 418 155 044 
Статутний капітал 50 000 10 000 
Довгострокові зобов’язання 25 093 9 085 
Поточні зобов’язання 54 657 68 406 
Чистий прибуток (збиток) + 13 491 + 6 722 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 206 584 342 200 000 000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) - - 

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 391 1 303 
 
 


