
До уваги акціонерів ПрАТ “Науково-дослідний і проектний інститут “Промприлад”! 
Повідомляємо Вас про скликання чергових загальних зборів акціонерів, що відбудеться  26 квітня 2019 року за адресою: 

м. Львів, вул. Акад.А.Сахарова,  42.,  початок  зборів о 1000ій годині. 
 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах —на 24 годину 22 квітня 2019 року.  

 
Проект порядку денно го Загальних зборів. 

1.Про обрання лічильної комісії.Проект рішення: Обрати лічильну комісію, згідно поданих пропозицій.  
2.Про обрання Голови та Секретаря зборів. Проект рішення: Обрати Голову та Секретаря зборів, згідно поданих пропозицій.  
3.Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та його затвердження.Проект рішення: 
Звіт генерального директора про фінансово-господарську д іяльність Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити його.  
4.Звіт та висновки ревізійної комісії по результатам фінансово-господарської діяльність Товариства за 2018 рік та їх 
затвердження.Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревіз ійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 
рік.  
5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.Проект рішення:Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018р.  
6.Про план розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 рік.Проект рішення: Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків 
майбутніх періодів. 
7.Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у звітному періоді та прийняття рішення за наслідками його розгляду.Проект рішення: 
Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.  
 
 Початок зборів о 10.00 год. Реєстрація учасників проводитиметься з 09.00 до 09.50 год. за місцем проведення зборів.  Для реєстрації 
акціонери повинні мати паспорт, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково – доручення оформлене відповідно до чинного 
законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається чинним законодавством. Акціонери 
користуються правами, наданими їм відповідно до вимог Статей 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства” після отримання 
повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеним цим законом.Інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту даного порядку денного, а також інформація, передбачена чинним законодавством розміщена на власному веб-
сайті Товариства за адресою http://www.promprylad.bfg. lviv.ua , а також з даною інформацією можна ознайомитись за місцезнаходженням 
Товариства у робочий час, в робочі дні у каб. №318 відпов ідальна особа Забалканський О.Ю.  Довідки за телефоном (032) 297-15-10 
 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИФінансово-господарської діяльності ПрАТ  НДПІ “Промприлад” (тис.грн.) 
 

Найменування показника Період 
 2018 (звітний) 2017 (попередній)  
Усього активів 1864 1864 
Основні засоби  - - 
Довгострокові фінансов і інвестиції 1864 1864 
Запаси  - - 
Сумарна дебіторська заборгованість - - 
Грошові кошти та їх еквіваленти - - 
Нерозподілений прибуток - - 
Власний капітал 1047 1108 
Статутний капітал 588 588 
Довгострокові зобов'язання  - - 
Поточні зобов'язання 858 794 
Збиток 61 135 
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 

 
Наглядова Рада Товариства.  

 

http://www.promprylad.bfg.lviv.ua/

