
Річна інформація емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО", 05396638, Херсонська , 
Суворовський, 73000, м. Херсон, Пестеля, 5        /
0552/ 26-45-14

2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

04.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію

www.ksoe.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська компанiя «Свiт», 23527046 

5. Інформація про загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, якщо емітент - 
акціонерне товариство)
Черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" відбулися 09.04.2015 р.
з наступним порядом денниим:
1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далi – 
Товариства), припинення повноважень лiчильної комiсiї Товариства.
2.Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради Товариства.
5.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
7.Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi.
8.Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства за 2014 рiк.
9.Про схвалення та/або вчинення правочинiв.
По усiх питаннях порядку денного проводилося голосування iз розрахунку одна проста iменна акцiя –
один голос. Голосування за усiма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями. 

Реєстраційна  комісія  провела  реєстрацію  акціонерів  ПАТ  «ЕК  «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»  та  їх
уповноважених представників 09.04.2016 року з 08 годин 00 хвилин до 08 годин 45 хвилин.  На час
закриття  реєстрації  Реєстраційною  комісією  зареєстровано  3  акціонера  та  їх  уповноважених
представників,  що  безпосередньо  або  на  підставі  довіреностей  представляють  інтереси  власників
172 097  181  простих  іменних  акцій,  що  становить  96,82  %  загальної  кількості  голосів  акціонерів
Товариства,  які  прийняті  для  визначення  кворуму.  Нагляд  за  реєстрацією  акціонерів  здійснювали
представники  Південно  -  Українського  територіального  управління  Національної  комісії  з  цінних
паперів  та  фондового  ринку  (Повідомлення  про  призначення  представників  Комісії  для  здійснення
нагляду за реєстрацією акціонерів від 30.03.2015 р. № 02/12/716). Порушень при реєстрації акціонерів не
виявлено. 

По всім питанням порядку денного рішення прийняті відповідно до чинного законодавства.

06.08.2015 року вiдбулися позачерговi Загальнi збори акціонерів  ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".



Згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", ініціатором  проведення позачергових Загальних
зборiв виступила Наглядова рада товариства.
На позачергових Загальних зборах акцiонерiв був запропанований наступний порядок денний: 

1.Обрання  лічильної  комісії  Загальних  зборів  акціонерів  ПАТ  «ЕК  «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»  (далі  –
Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства. 

2.Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з
ПАТ «Альфа-Банк».

По усiх питаннях порядку денного проводиться голосування iз розрахунку одна проста iменна акцiя – 
один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Реєстраційна  комісія  провела  реєстрацію  акціонерів  ПАТ  «ЕК  «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»  та  їх
уповноважених представників 06.08.2015 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин.  На час
закриття  реєстрації  Реєстраційною  комісією  зареєстровано  7  акціонерів  та  їх  уповноважених
представників,  що  безпосередньо  або  на  підставі  довіреностей  представляють  інтереси  власників
простих іменних акцій, з яких 4 особи, які володіють 9 000 не голосуючих  простих іменних акцій та 3
особи, які сукупно  володіють 169 116 739 голосуючих простих іменних акцій, що становить  95,13 % від
загальної  кількості  голосів  акціонерів  Товариства,  які  прийняті  для  визначення  кворуму.  Нагляд  за
реєстрацією  акціонерів,  проведенням  Загальних  зборів,  голосуванням  та  підбиттям   підсумків
голосування здійснюва представники Південно-Українського територіального управління Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку (Повідомлення про призначення представників Комісії  від
27.07.2015 р. № 02/12/1387).

По всім питанням порядку денного рішення прийняті відповідно до чинного законодавства.

6. Інформація про дивіденди.

         Черговими загальними зборами акцiонерiв № 21, якi вiдбулися 09.04.2015р., прийнято наступне 
рiшення щодо виплати дивiдендiв: У зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи 
Товариства в 2014 роцi дивiденди не нараховувати. 
          Черговими загальними зборами акцiонерiв № 23, якi вiдбулися 30.03.2016р., прийнято наступне 
рiшення щодо виплати дивiдендiв: У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи 
Товариства в 2015 році, прибуток за 2015 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не 
здійснювати.

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

Найменування показника

Період

Звітний
2015 

Попередній
2014

Усього активів 1413519 1338297

Основні засоби (за залишковою вартістю) 979661 1001650

Довгострокові фінансові інвестиції 20892 20902

Запаси 37595 28681

Сумарна дебіторська заборгованість 254 981 210 377

Грошові кошти та їх еквіваленти 28982 18854

Власний капітал 383094 529759



Статутний капітал 44724 44724

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -689517 -545797

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 500719 382368

Поточні зобов'язання і забезпечення 529706 426170

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.82 -1.32

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.82 -1.32

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 178895040 178895040

Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна
вартість

у відсотках від
статутного капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних 
випусків протягом періоду 

0 0

Голова правління  ПАТ ”ЕК ”Хрсонобленерго”                                                                               І.М.Сафронов
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