
ПАТ “Науково-дослідний і проектний інститут “Промприлад” 
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 30 квітня 2015 року за адресою: 79012, м.Львів, вул. Акад.А.Сахарова,42. 
   Порядок денний  зборів. 
1.Про обрання лічильної комісії. 
2.Про обрання Голови та Секретаря зборів. 
3.Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік. 
4.Звіт та висновки ревізійної комісії по результатам фінансово-господарської діяльність Товариства за 2014 рік та його затвердження. 
5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 
6.Про план розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік. 
7.Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
 Початок зборів: о 1000  год. 30 квітня 2015 року. Реєстрація учасників проводитиметься з 0900 до 0950 год. За місцем проведення зборів.  Для 
реєстрації акціонери повинні мати паспорт, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково – доручення оформлене відповідно до чинного 
законодавства України. Згідно Закону України "Про депозитарну систему України" цінні папери власника, який не уклав з обраною Товариством 
депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ  при визначенні 
кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів. 
 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — на 24 годину 24 квітня 2015 року. 
 З матеріалами та документами щодо порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства у робочий час, 
в робочі дні. 
 Довідки за телефоном (032) 297-15-10 
 

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

звітний 2014 р попередній 2013 р 
Усього активів 1896 1884 
Основні засоби - - 
Довгострокові фінансові інвестиції 1896 1884 
Запаси  - - 
Сумарна дебіторська заборгованість - - 
Грошові кошти та їх еквіваленти - - 
Витрати майбутніх періодів - - 
Нерозподілений прибуток 1418 1503 
Власний капітал 588 588 
Статутний капітал - - 
Довгострокові зобов’язання  478 381 
Поточні зобов’язання  -85 -64 
Чистий прибуток (збиток) 11756395 11756395 
Середньомісячна кількість акцій (шт.) - - 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 2 2 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1896 1884 

Наглядова Рада товариства 

Повідомлення оприлюднено шляхом друку в газеті «Бюлетень «Цінні папери України», №54 від 26.03.2015 року. 


