
ПОВІДОМЛЕННЯ 
 пропроведеннярічнихзагальнихзборівакціонерівПриватногоакціонерноготовариства «Будівельне управління № 11» 

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Шевченка, 331 
Приватне акціонерне товариство «Будівельне управління № 11» повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «23» квітня 2018 року о «12» год. за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 331,з наступним порядком денним: 
 

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Звіт та затвердження звіту директора Товариства про фінансово господарську діяльність за період 2015-2016 років. 
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу за період 2015-2017 років. 
5. Про затвердження фінансових результатів діяльності Товариства за 2015-2017 роки. 
6. Про затвердження порядку розподілу прибутків/покриття збитків Товариства за 2015-2017 роки. 
7. Про заснування та створення товариства з обмеженою відповідальністю  
8. Про наділення Товариства з обмеженою відповідальністю  статутним капіталом та визначення порядку формування статутного 
капіталу. 
9. Про затвердження установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю. 
10. Про призначення (обрання) директора Товариства з обмеженою відповідальністю  
11. Про призначення особи, відповідальної за державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю 

 
Акціонери (їхпредставники) реєструються для участі у річнихЗагальнихзборахакціонерів за місцемїхпроведення: початок 

реєстрації – 09:00; закінченняреєстрації – 09:45 год. 
Дата складанняперелікуакціонерів, якімають право на участь у річнихЗагальнихзборахакціонерів –на 24 год.17.04.2018року. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:акціонеру – документ, що 
посвідчує особу (паспорт);представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних 
Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України. Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: м. Львів, вул. 
Шевченка, 331 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00 та в день проведення річних 
Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 331. Довідки за телефоном: 0968370549 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомленняакціонерів з документами – Генеральний ДиректорСербай А.Г.  
 

Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльностіТовариства (тис.грн.) 

Найменуванняпоказника Період 
Звітний Попередній 

Усьогоактивів 239 24 
Основнізасоби 40 40 
Довгостроковіфінансовіінвестиції - - 
Запаси - - 
Сумарнадебіторськазаборгованість 4.3 2.1 
Грошовікошти та їхеквіваленти - - 
Нерозподіленийприбуток (збиток) -167.6 -165.4 
Власнийкапітал  - - 
Статутнийкапітал 139.0 139.0 
Довгостроковізобов'язання - - 
Поточнізобов'язання 3.9 1.8 
Чистийприбуток (збиток) -2.2 1.9 
Середньорічнакількістьакцій (шт.) 13897 13897 
Кількістьвласнихакцій, викупленихпротягомперіоду (шт.) - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викупвласнихакційпротягомперіоду - - 
Чисельністьпрацівниківнакінецьперіоду (осіб) 1 1 
 

ПрАТ "Будівельне управління № 11" 
 

Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку»  №56 від 22.03.2018 року. 

 
 


