
До уваги акціонерів ПрАТ «Львівський  селекційно-племінний центр» 
Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться за місцезнаходженням Товариства 

30 квітня 2018 року о 12:00 год. за адресою: Львівська обл., Буський р-н, с. Купче, народний дім. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 год. 24.04.2018 р. 

 
Проект порядку денного: 

1. Обрання Лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та секретаря зборів 
3. Звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. 
4. Звіт наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік 
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати перевірок фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) по результатам діяльності Товариства за 2017 рік 
7. Про переобрання Наглядової ради Товариства. 
8. Про переобрання Ревізійної комісії товариства. 

 
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день проведення зборів з 11.00 год. до 11.50 год. 
Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу, а уповноваженому 

представнику акціонера – Довіреність, та документ, що посвідчує особу. .  Порядок участі та голосування на загальних зборах за 
довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону України "Про акціонерні товариства" після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, 
визначеного цим Законом З інформацією з проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на 
власному веб-сайту товариства за адресою: http://lspc.bfg.lviv.ua/  Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за 
адресою проведення зборів з понеділка по п’ятницю, за місцезнаходженням Товариства, з 8.00 до 16-30 год. в приймальні Дирекції 
Товариства. Відповідальна особа Нестор А.Є. Телефон для довідок 0676002129 

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

Найменування показника Період звітний Період попередній 
Усього активів 1155 1502 
Основні засоби  1311 1311 
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси - - 
Сумарна дебіторська заборгованість - - 
Грошові кошти та їх еквіваленти - - 
Власний капітал - - 
Статутний капітал 1155 1155 
Нерозподілений прибуток  - - 
Довгострокові зобов”язання - - 
Поточні зобов”язання - - 
 Чистий прибуток (збиток) - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1 

 
Проект рішень по питаннях порядку денного: 

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.  
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в запропонованому складі. 
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.  
Проект рішення: Обрати Запропонованого Голову зборів та секретаря зборів. 
3. Звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. 
Проект рішення: Затвердити заслуханий звіт Директора. 
4. Звіт та затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.  
Проект рішення: Затвердити заслуханий звіт Наглядової ради Товариства. 
5.  Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.  
Проект рішення: Затвердити заслуханий звіт Ревізора товариства. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) по результатам діяльності Товариства за 2017 рік 
Проект рішення: Затвердити оголошений та запропонований порядок розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства. 
7. Про переобрання Наглядової ради Товариства. Проект рішення: кумулятивне голосування 
8. Про переобрання Ревізійної комісії товариства. Проект рішення: кумулятивне голосування 
 

Директор ПАТ «Львівський  селекційно-племінний центр»      Зільберварг А.Р. 
 

Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку»  №59 від 27.03.2018 року. 


