
ПАТ “Науково-дослідний і проектний інститут “Промприлад” повідомляє! 
Чергові загальні збори акціонерів, відбудуться 28 квітня 2017 року о 10.00 год., 

за адресою місцезнаходження Товариства: 79012, м.Львів, вул. Акад.А.Сахарова,42. 
 

Проект порядку денного загальних зборів. 
1.Про обрання лічильної комісії. 
2.Про обрання Голови та Секретаря зборів. 
3.Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. 
4.Звіт та висновки ревізійної комісії по результатам фінансово-господарської діяльність Товариства за 2016 рік та його затвердження. 
5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
6.Про план розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік. 
7.Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у звітному періоді та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
8.Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
9.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
10.Про зміну типу та найменування Товариства  з Публічного акціонерного товариства “Науково-дослідний і проектний інститут 
“Промприлад” на Приватне акціонерне товариство “Науково-дослідний і проектний інститут “Промприлад” у відповідності до вимог 
законодавства. 
11.Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства та затвердження 
внутрішніх положень Товариства. 
  

Початок зборів: о 1000, 28 квітня 2017 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. 
 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах —на 24 годину 24 квітня 2017 року. 
 З проектами рішень по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись на інтернет сторінці Товариства: матеріалами 
та документами щодо порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства у робочий час, в робочі 
дні у каб.№333, Забалканський О.Ю.  
 Довідки за телефоном (032) 297-15-10 
 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ Фінансово-господарської діяльності ПАТ  НДПІ “Промприлад” (тис.грн.) 
                       Найменування показника Період 

2016 (звітний) 2015 (попередній) 
 

Усього активів 1864 1896 
Основні засоби - - 
Довгострокові фінансові інвестиції 1864 1896 
Запаси - - 
Сумарна дебіторська заборгованість - - 
Грошові кошти та їх еквіваленти - - 
Нерозподілений прибуток - - 
Власний капітал 1243 1331 
Статутний капітал 588 588 
Довгострокові зобов'язання - - 
Поточні зобов'язання 654 579 
Збиток -88 -88 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1756395 1756395 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - 
Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб) 2 2 
 

Проект рішень загальних зборів акціонерів ПАТ НДПІ “Промприлад” згідно порядку денного зборів. 
1.Обрати лічильну комісію, згідно поданих пропозицій. 
2.Обрати Голову та Секретаря зборів, згідно поданих пропозицій. 
3.Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік прийняти до відома. 
4.Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарської діяльність Товариства за 2016 рік. 
5.Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік. 
6.Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів. 
7.Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році. 
8.Обрати Наглядову раду Товариства, згідно поданих пропозицій. 
9.Обрати Ревізійну комісію Товариства, згідно поданих пропозицій. 
10.Затвердити зміну типу та найменування Товариства  з Публічного акціонерного товариства “Науково-дослідний і проектний інститут 
“Промприлад” на Приватне акціонерне товариство “Науково-дослідний і проектний інститут “Промприлад” у відповідності до вимог 
законодавства. 
11.Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом прийняття нової редації Статуту Товариства та затвердити внутрішні положення 
Товариства. 

 
Наглядова Рада Товариства 

 
Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку»   №52 від 17.03.2017 року 
 


