
До уваги акціонерів ПрАТ «Підкамінський Агротехсервіс»! 
Повідомляємо, що «19» травня 2017 р. о 12:00 год. відбудуться  загальні збори акціонерів. 

Збори відбудуться за адресою місцезнаходження Товариства:  
Львівська область, Бродівський район, смт. Підкамінь, вул. Грушевського,58 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів –24 год 15.05.2017 року. 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ. 
 

1. Обрання Лічильної комісії 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. 
3. Звіт та затвердження звіту  правління за 2015-2016 роки. 
4. Звіт та затвердження звіту  Наглядової ради за 2015-2016 роки  
5. Звіт та затвердження звіту Ревізора за 2015-2016 роки 
6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2015-2016 роки. 
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. 
8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. 
 
Реєстрація учасників проводиться в день проведення зборів з 11:00 до 11:50 год. за місцем проведення зборів. Для участі у зборах 

акціонерам необхідно мати з собою паспорт, представникам акціонерів – паспорт та оформлену згідно законодавства довіреність. Акціонери 
можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань, внесених до порядку денного, на веб сторінці 
http://pidkaminagro.bfg.lviv.ua/ та за адресою місцезнаходження Товариства: Львівська область, Бродівський район, смт. Підкамінь, вул. 
Грушевського,58, у робочі дні з 9.00 до 17.00.   

 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015-2016 роки (тис. грн.) 

Найменування показники Період 
звітний попередній 

Усього активів 40,5 40,5 
Основні засоби 43,00 40,5 
Довгострокові фінансові інвестиції --- --- 
Запаси --- --- 
Сумарна дебіторська заборгованість --- --- 
Грошові кошти та їх еквіваленти 45,87 1,2 
Нерозподілений прибуток ---- ---- 
Власний капітал 40,5 40,5 
Статутний капітал 40,5 40,5 
Довгострокові зобов’язання   
Поточні зобов’язання   
Чистий прибуток (збиток)   
Середньорічна кількість акцій (шт.) 162000 162000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт) -- --- 
Витрачених на викуп власних акцій протягом періоду --- ---- 
Чисельність працівників на кінець період (осіб) 19 12 
 

ПрАТ «Підкамінський Агротехсервіс»! 
 

Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку»   №73 за 18 .04.2017 року 

 

http://pidkaminagro.bfg.lviv.ua/

