
До уваги акціонерів ПрАТ “Промбудприлад”! 
ПрАТ  “Промбудприлад” повідомляє, що загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 11 квітня 2019 року  о 10-00ій год. 

за адресою: 79012, Львів – 12, вул. Сахарова,  42,  офіс325.   
Початок  реєстрації акціонерів о 09-00 ій годині за місцем проведення зборів. 

Перелікосіб, що мають право на участь у Загальних зборах складається станом на 24 годину 05.04.2019 р.  
Проект порядкуденно гозборів. 

1.Про обрання лічильної комісії.  
2.Про обрання Голови та Секретаря зборів. 
3.Звіт   Генерального  директора  про  підсумкироботи за 2018рік.  
4.Затвердження річногозвіту та балансу Товариства за 2018рік. 
5.Звіт  та   висновки ревізійної комісії   про   фінансово–господарську діяльністьТовариства за 2018рік. 
6.Затвердження звіту ревізійної комісії.  
7.Прийняття порядку розподілу прибутків за 2018 рік.  
8.ЗвітголовиНаглядової Ради про п ідсумкиїїдіяльності за  2018рік.  
9.ЗатвердженнязвітуНаглядової Ради за  2018 р.  
10.Визначення нових напрямків діяльності Товариства. 
  

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде відбуватися 11 квітня 2019 року за місцем 
проведення зборів з 09:00 год. до 09:50 год. Для реєстраціїакціонеру (йогопредставнику) слідмати документ, якийідентифікуєйого особу 
(особу представника), представникуакціонера - документ, щопідтверджуєповноваженняпредставника на участь та голосування на 
загальнихзборах. Порядок участі та голосування на загальнихзборах за довіреністю, визначаєтьсячиннимзаконодавством. Інформація з  
проектом рішеньщодо кожного з питань, включенихдо проекту порядку денного, а такожінформація, 
передбаченачиннимзаконодавствомрозміщена на власному веб-сайтітовариства за адресою: http://www.prombudprylad.bfg.lviv.ua. 
Акціонеримаютьможливістьознайомитися з (матеріалами) документами, необхідними для прийняттярішень з питань порядку денного під 
час підготовки до загальнихзборів, кожного робочого дня з 09:00год. до 18:00 год. за місцезнаходженнямтовариства (м. Львів, вул. 
Сахарова, 42, к№325, а в день проведеннязагальнихзборів - також у місціїхпроведення. Акціонерикористуються правами, 
наданимиїмвідповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонернітовариства" післяотриманняповідомлення про 
проведеннязагальнихзборів, та протягом строку, визначеногоцим Законом. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок 
ознайомленняакціонерів з (матеріалами) документами та отриманняпропозицій – Строгош Ольга Данилівна.  Довідкинадаються за 
телефоном (032) 297-13-59. 

Проект рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ “Промбудприлад”: 
1.Обрати лічильну комісію із запропонованого складу.  
2.Обрати Голову та Секретаря зборів із запропонованого складу. 
3.Прийняти до відома зв іт   Генерального  директора  про  підсумкироботи за 2018рік.  
4.Затвердитирічнийзвіт  та баланс Товариства за 2018рік.  
5. Прийняти до відома зв іт   та   висновкиревізійноїкомісії   про   фінансово–господарськудіяльністьТовариства за 2018рік. 
6.Затвердитизвітревізійноїкомісії.  
7.Скерувати одержаний у 2018 році прибуток на збільшення резервного капілату Товариства. 
8. Прийняти до відома зв ітголовиНаглядової Ради про підсумкиїїдіяльності за  2018рік.  
9.ЗатвердитизвітНаглядової Ради за  2018 р.  
10.Вивчити запропоновані нові напрямки діяльності Товариства. 

Наглядова Рада Товариства 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ            

Фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)  
 

Найменування показника  період 
звітний попередній 

 

 

Усього активів 14064,4 11239,6 
Основні засоби  6960 7181 
Довгострокові фінансов і інвестиції 1605,5 1605,5 
Запаси  108 55,5 
Сумарна дебіторська заборгованість 5211,7 2048,9 
Грошові кошти та їх аквіваленти 179,2 348,7 
Нерозпреділенийприбуток 1995,8 743,5 
Власнийкап італ 10360,5 8364,7 
Статутнийкапітал 5560 5560 
Довгостроковізобов'язання  - - 
Поточнізобов'язання 3703,9 2874,9 
Чистийприбуток (збиток) 1995,8 743,5 
Середньорічнакількістьакцій (шт.) 556000 556000 
Кількістьвласнихакцій, викупленихпротягомперіоду (шт.) - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викупвласнихакційпротягомперіоду - - 
Чисельністьпрацівників на кінецьперіоду  (осіб)  15 14 

 
Наглядова Рада Товариства  

 
    Головний бухгалтер                                                                                Я.Якубус 
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