
ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО 
УСТАТКУВАННЯ” (далі — Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2013 року об 11 год. 00 хв.   за адресою:  

 м.Харків,  вул. Достоєвського, буд.3, приймальня. 
Реєстрація акціонерів для участі в чергових Загальних зборах акціонерів буде відбуватися  
за місцем проведення зборів. Початок реєстрації: 11 квітня 2013 р. о 10 години 20 хвилин  

Закінчення реєстрації: 11 квітня 2013 р. о 10 години 50 хвилин. 
 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 
1. Обрання  членів лічильної комісії Товариства 
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.  
3. Звіт Виконавчого органу Товариства  за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.  
5. Звіт Ревізора Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  
6. Затвердження  річного звіту Товариства за 2012 р. 
7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2012р.  
8. Про попереднє схвалення значних правочинів. 
9. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 

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

Найменування показника  звітний 
2012 р. 

попередній 
2011 р. 

Усього активів  37406 30806 
Основні засоби   9867 10792 
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1 
Запаси   16907 8591 
Сумарна дебіторська заборгованість  7878 9510 
Грошові кошти та їх еквіваленти  50 25 
Нерозподілений прибуток    2607 2491 
Власний капітал  2838 2722 
Статутний капітал  231 231 
Довгострокові зобов'язання  0 0 
Поточні зобов'язання 34568 28082 
Чистий прибуток (збиток) 116 698 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23130 23130 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)  0 0 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

0 0 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  206 177 
 
Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів запрошуються акціонери Товариства 

або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформленими у 
відповідності до чинного законодавства України. Акціонери або їх уповноважені представники 
повинні мати при собі паспорт. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у чергових Загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 5 квітня 2013 року.  

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюється згідно з даними 
зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, складеного депозитарієм. 
У разі невідповідності даних документа, який посвідчує особу акціонера, даним зведеного 
облікового реєстру власників цінних паперів, акціонеру необхідно звернутися до зберігача, у 
якого на ім'я акціонера відкрито рахунок в цінних паперах, для внесення змін до облікового 
реєстру. 
 Ознайомлення з документами з питань порядку денного здійснюється за 
місцезнаходженням Товариства: м.Харків, вул. Достоєвського, буд.3, кабінет бухгалтерії 
ПрАТ «ХЗТУ», а у день проведення Загальних зборів акціонерів - за вказаним вище місцем їх 
проведення. Відповідальна особа — Губарєва Н.Ю., тел. (0572) 52-61-42. 

Наглядова рада 
 
 
     


