
До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівське спеціалізоване 
будівельно-монтажне управління №1» 

            Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25.04.2016 року о 9.00 год. у 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 19.04.2016року до 24.00 год. 

Порядок денний: 
1. Обрання Лічильної комісії 
2. Звіт та затвердження звіту Правління про результати діяльності підприємства за 2015 рік. 
3. Звіт та затвердження звіту Наглядової ради за 2015 рік. 
4. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. 
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків, 

затвердження строку виплати дивідендів). 
6. Припинення діяльності, шляхом реорганізації.  
7. Створення та обрання комісії з перетворення. 
8. Порядок та умови обміну акцій на частки у статутному фонді правонаступника. 
9. Про порядок викупу і оцінки акцій у акціонерів. Встановлення термінів викупу та обміну на письмові зобов‘язання. 

 
 Реєстрація учасників з 8.00 до 9.00 в день скликання 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 адресою знаходження товариства. 
            Довідки за телефоном: (032) 262-73-20 

 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2015р. 

 
* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. згідно з даними річного звіту Товариства за 
2014р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 25.04.2015р. 
 
 

Наглядова радаПАТ «ЛСБМУ №1» 
 

 
Найменування показника 

Період 
Звітний, 2015р. Попередній, 2014р. 

Усього активів   20759 22831 
Основні засоби   19218 17885 
Довгострокові фінансові інвестиції   - - 
Запаси  438 625 
Сумарна дебіторська заборгованість   527 3911 
Грошові кошти та їх еквіваленти  - - 
Нерозподілений прибуток  (6545) (6297) 
Власний капітал  13243 13736 
Статутний капітал  1214 1214 
Довгострокові зобов'язання  2339 2488 
Поточні зобов'язання  10508 11690 
Чистий прибуток (збиток)  (872) (3700) 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  4854200 4854200 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  73 92 


