
Приватне акціонерне товариство «Львівський проектний інститут» 
(місцезнаходження: 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 52, каб.218 надалі - Товариство) 

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 27 квітня 2016 року в 10.00 год. за адресою:  
79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 52, каб.218. 

     Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 27 квітня 2016 року за місцем проведення річних 
загальних зборів і розпочнеться о 09-00 год. та закінчиться о 09-45 год. 
    При здійсненні процедури реєстрації учасників загальних зборів акціонерного товариства кожен акціонер повинен мати при собі 
документи, що посвідчують особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати 
довіреність на право представляти акціонера на зборах, яка оформлена згідно із чинним законодавством.  
    Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства: 24 година 21 квітня 2016 року. 

 
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний річних загальних зборів Товариства): 

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 
2. Про затвердження звіту Голови правління Товариства за 2015 рік. 
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. 
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік. 
7. Про спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства після 1 травня 2016р. 
 

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту, Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань 
порядку денного за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 52 каб.№ 218, ПрАТ «ЛПІ» у робочі дні, з 10-00 до 17-00 години. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Мальчик В.Д. 

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів акціонерного товариства приймаються не пізніше 20 днів до дня 
проведення зборів в письмовому вигляді за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 52, каб.№218. Довідки за тел. 263-35-55.  

 
Відповідно до вимог п.1 Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року № 324, до 

Порядку денного додається наступна інформація:  
 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (тис. грн.) 
Найменування показника  період 

 Звітний  (2015) попередній (2014) 

Усього активів    5140 4632 

Основні засоби    7218 7136 

Довгострокові фінансові інвестиції    - - 

Запаси   479 27 

Сумарна дебіторська заборгованість    936 1181 

Грошові кошти та їх еквіваленти   775 360 

Нерозподілений прибуток   - - 

Власний капітал   - - 

Статутний капітал   1260 1 260 

Довгострокові зобов'язання   - - 

Поточні зобов'язання   128 487 

Чистий прибуток (збиток)   698 290 

Середньорічна кількість акцій (шт.)   1260000 1260000 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)   - - 

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)   40 68 

 
 

Наглядова рада ПрАТ «Львівський проектний інститут» 
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