
До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1»  
Повідомляємо, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 18.10.2016 року о 11:00 год. в актовому залі 

адміністративного будинку Публічного акціонерного товариства «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1»  
за адресою: м.Львів, вул. Конюшинна, 14. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – стоном на 24.00 годину 11 жовтня 2016 року. 
 

Проект порядку денного:  
1. Обрання Лічильної комісії  
Проект рішення по питанню: обрати Лічильну комісію у складі Голови Лічильної комісії – Ханас Марії Олегівни та двох членів Лічильної 
комісії: Семененко Юлії Едвардівни та Ковалик Ірини Юріївни  
2. Обрання Голови та секретаря зборів  
Проект рішення по питанню: обрання Головою Загальних зборів акціонерів – Бігуна Ігоря Миколайовича, секретарем Загальних зборів 
акціонерів – Павука Олександра Олександровича  
3. Відкликання та обрання Наглядової ради  
Проект рішення по питанню: відкликати Наглядову раду у складі: Булика Ігоря Ігоровича, Фіглер Надії Дмитрівни, Свист Наталії Юріївни, 
Дмитрів Ірини Володимирівни, Павука Олександра Олександровича та запропонувати кандидатів до обрання Наглядової ради: Мудрак Ірини 
Костянтинівни, Скочко Юлії Іванівни,  Баєва Віталія Ігоровича, Байло Ірини Степанівни, Черненко Оксани Євгенівни (шляхом кумулятивного 
голосування)  
4. Відкликання та обрання Ревізійної комісії  
Проект рішення по питанню: відкликати Ревізійну комісію у складі: Стахів Тамари Григорівни, Добко Олександри Володимирівни, Богдана 
Романа Михайловича та запропонувати кандидатів до обрання Ревізійної комісії: Калініченка Олексія Віталійовича, Кіюн Юлії Андріївни, 
Кузика Тараса Степановича (шляхом кумулятивного голосування)  
 
Реєстрація учасників - з 10:00 до 10:45 в день скликання позачергових зборів за місцем їх проведення.  Для реєстрації акціонерів при 
собі мати паспорт або документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства, та 
документ, що засвідчує особу. З матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись в 
робочі дні з 10:00 до 17:00 год. За адресoю місцезнаходження товариства. Адреса веб-сайту на якому можна ознайомитись з документами 
щодо порядку денного: http://www.lsbmu1.bfg.lviv.ua/  
Довідки за телефоном: (032) 262-73-20. Відповідальна особа: Черненко О.Є.  

Наглядова рада ПАТ «ЛСБМУ №1»  
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