
Приватне акціонерне товариство «Будівельне управління №11» (код ЄДРПОУ — 05393783) 
Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів! 

Збори відбудуться 02 жовтня 2017 року за адресою місцезнаходження Товариства: м. Львів, вул. Шевченка, 331,  
адміністративний корпус, кабінет директора, початок зборів о 12 год.40 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: станом на 24.00 год. 26.09.2017 року  
 

Проект порядку денно го зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):  
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.  
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.  
3. Звіт  та затвердження звіту директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за період 2014-2016 рок ів.  
4. Звіт  та затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу за період 2014-2016 років.  
5. Про затвердження фінансових результатів діяльності Товариства за 2014-2016 роки. 
6. Про затвердження порядку розподілу прибутків/покриття збитків Товариства за 2014-2016 роки. 
7. Про переобрання Наглядової ради Товариства. 
 

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах, буде проводитися 02 жовтня 2017 року за місцем 
їх проведення з 12.00 год. до 12.30 год. Для проходження процедури реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів Товариства 
акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представник акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт) та 
довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з 
14.02.2017 року на сторінці товариства в мережі інтернет http://bu11.bfg.lviv.ua/ та за місцезнаходженням Товариства:(м. Львів, вул. Шевченка, 
331, адміністративний корпус, кабінет директора) на підставі письмової заяви у робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год.. Відповідальний за 
ознайомлення акціонерів з документами — директор Товариства Сербай Андрій Григорович. Телефон для довідок (063) 325-50-42. 

 
Основні показники фінансово-господарської діяльності тис.грн.  

Найменування показника  період 
2016 2015 2014 2013 

Усього активів 21.1 23.0 24.9 25.6 
Основні засоби  21.1 23.0 24.9 25.6 
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,8 2.4 0.8 10.1 
Нерозподілений прибуток -165.4 -163.5 -161.9 -147,6 
Власний капітал 22.2 24.1 25.7 40.0 
Статутний капітал 139.0 139.0 139.0 139.0 
Чистий прибуток (збиток) (1.9) (1.6) (14.3) (15.3) 
Поточні зобов'язання 0 0 0 0 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  1 2 2 2 

 
ПрАТ " Будівельне управління №11"  

 
Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»   
№163 від 30.08.2017 року. 

 

http://bu11.bfg.lviv.ua/

