
 
 
 

ПАТ «Львівський ізоляторний завод» (місцезнаходження 79066, м. Львів, вул. Зелена, 301) 
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 26 квітня 2017 року за адресою м. Львів, вул. Б.Липинського, 60 а об 10 год.00 хв. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 20.04.2017року о 24.00 год. 

 
Проект порядку денного: 

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт та затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 
4. Звіт та затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 
5. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 
6. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2016 рік, визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків, 
затвердження строку та порядку виплати дивідендів). 
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, та найменування Товариства. 
8. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. 
10. Обрання нового – персонального складу Наглядової ради Товариства. 
11. Про переобрання Ревізійної комісії Товариства. 
12. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Львівський ізоляторний завод» протягом не  більше як 
одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє  схвалення цих  значних правочинів, надання 
повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Схвалення та надання 
згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість. 
 

Початок реєстрації акціонерів о 9 год. 30 хв, закінчення реєстрації о 10 год. 00 хв. Для реєстрації при собі необхідно мати 
паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства України.Акціонери 
можуть ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за адресою місцезнаходження товариства та на  веб-сайті товариства: 
www.liz.bfg.lviv.ua. Довідки за тел. (032) 232-32-75. 

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

Найменування показника Період 
 звітний -2016 попередній – 2015 
Усього активів 18444,7 23590,4 
Основні засоби 12885,2 13082,0 
Довгострокові фінансові інвестиції ---------- ---------- 
Запаси 15,9 18,1 
Сумарна дебіторська заборгованість 5541,9 9980,6 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,7 10,7 
Нерозподілений прибуток ---------- ---------- 
Власний капітал 13809,7 13809,7 
Статутний капітал 13900,0 13900,0 
Довгострокові зобов`язання ---------- ---------- 
Поточні зобов`язання 17066,4 22521,7 
Збиток 26331,4 26641,0 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 390 000 1 390 000 
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)  -------- -------- 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій  протягом періоду -------- -------- 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 12 

 
 

Проекти рішень щодо питань порядку денного 
 

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення: Обрати запропонований склад Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення: Обрати запропонованого Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Звіт та затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  

за 2016 рік. 
Проект рішення: Затвердити та прийняти до уваги Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства  за 2016 рік. 
4. Звіт та затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 
Проект рішення: Затвердити та прийняти до уваги Звіт Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 
5. Звіт та затвердження звіту  Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 
 Проект рішення: Затвердити та прийняти до уваги Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 
6. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2016 рік, визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків, 

затвердження строку та порядку виплати дивідендів). 



Проект рішення: Затвердити оголошені результати діяльності Товариства за 2016 рік, збитки покрити за рахунок нерозподіленого 
прибутку майбутніх періодів, виплату дивідендів не проводити до досягнення прибуткової діяльності підприємством.  
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства  з публічного на приватне, та найменування Товариства. 
Проект рішення: Затвердити зміну типу Товариства з публічного на приватне, та запропоноване     найменування Товариства. 
8. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 
Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. 
Проект рішення: Затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства. 
10. Обрання нового – персонального складу Наглядової ради Товариства. 
Проект рішення: Затвердити запропоновані кандидатури та обрати персональний склад Наглядової ради Товариства. 
11. Про переобрання Ревізійної комісії Товариства 
Проект рішення: Затвердити запропоновані кандидатури та обрати персональний склад Ревізійної комісії Товариства. 
12. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Львівський ізоляторний завод» протягом не  більше 

як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє  схвалення цих  значних правочинів, надання 
повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Схвалення та надання 
згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість 

     Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (в тому числі і з заінтересованими особами), 
ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності Товариства  за 2016 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 26.04.2017 року по 26.04.2018 
року (включно).  Схвалити та надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість. 

 
ПАТ «Львівський ізоляторний завод» 

 
 
 

Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»   
№49 за 14.03.2017 року 
 


