
 
             Оголошення  про  чергові  збори  акціонерів  ПрАТ « ЛЗЗБВ №2»   наступного  
змісту :      
         
       Правління  Приватного   Акціонерного  Товариства «Львівський  завод  залізобетонних  
виробів № 2» ( Код ЄДРПОУ  01268101 )  повідомляє, що річні чергові Загальні  збори  
акціонерів  Товариства  відбудуться  24  квітня  2019р. за  адресою : м. Львів, вул. Польова, 
44,  адмінкорпус.     
              Початок  зборів  о 14 год.00 хв.  Реєстрація  акціонерів   та  їх  представників  
розпочнеться  о 13 год. 00 хв.  в  приміщенні  приймальної  керівника. Закінчення реєстрації  
о 13 год. 50 хв.  Для реєстрації   акціонери повинні пред’явити  документ, що посвідчує особу 
(паспорт), представники акціонерів - документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність 
на право участі у зборах та на право голосування, оформлену згідно  чинного законодавства  
України.  
Дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення  
Загальних  зборів-  12 березня 2019 року ( на 24год. 00 хв.)    
Загальна кількість акцій Товариства складає – 1 343 097 шт, загальна кількість голосуючих 
акцій Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається 
повідомлення про проведення  Загальних  зборів Товариства – 978 867 шт. 
Датою складання  переліку акціонерів, які мають право на участь в річних чергових 
Загальних зборах акціонерів, призначених на 24 квітня 2019 р. – буде 19 квітня 2019р. , 
станом на 24 год.00 хв.                              
   Порядок  денний :  
 
1. Обрання  членів  лічильної  комісії. 
2. Обрання голови  та  секретаря  Загальних  зборів. 
3. Затвердження  порядку  денного та  регламенту  Загальних  зборів. 
4. Звіт  правління  про  фінансово- господарську  діяльність  Товариства  за 2018 рік.  
5. Звіт  Наглядової  ради  Товариства .  
6. Звіт    Ревізійної    комісії    та    її    висновок   щодо   річних   фінансових  звітів  та   
    Балансу  Товариства  за 2018 рік .     
7. Затвердження  звіту  Правління  та  фінансової  звітності  Товариства  за  2018 рік.  
8. Розподіл  прибутку  Товариства  за 2018 рік     
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів  за  2018 рік 

10. Затвердження  значних  правочинів,  які  здійснені  у 2018році   і   заплановані           
      на  2019 рік,  в порядку, передбаченому  ст.72 Закону  України   «Про акціонерні  
      товариства» Надання повноважень на укладання таких  правочинів.  

 
Проект рішень : 
 
1. Обрання  членів  лічильної  комісії. 
     Проект   рішення :  1) Обрати  Лічильну комісію в складі 3-х чоловік :  
2. Обрання голови  та  секретаря  Загальних  зборів. 
       Проект   рішення :  1) Обрати  голову  та  секретаря  Загальних  зборів.  
3. Затвердження  порядку  денного та  регламенту  Загальних  зборів. 
        Проект   рішення :   1)  Затвердити  запропонований  порядок  денний  та  регламент .       
4. Звіт  правління  про  фінансово- господарську  діяльність  Товариства  за 2018 рік.  
5. Звіт  Наглядової  ради  Товариства .  

Проект   рішення : 1)Затвердити   звіт  Наглядової  ради  Товариства  за 2018р.       
6. Звіт    Ревізійної    комісії    та    її    висновок   щодо   річних   фінансових  звітів  та   
    Балансу  Товариства  за 2018 рік .     

Проект   рішення :1) Затвердити   звіт   Ревізійної   комісії   та  її  висновок  щодо  річної  фінансової    
                                      звітності   та  Балансу  Товариства  за   2018 рік.      

7. Затвердження  звіту  Правління  та  фінансової  звітності  Товариства  за  2018 рік.  
     Проект   рішення :1) Затвердити   звіт  Правління   про   фінансово- господарську     діяльність   
                                            Товариства   за    2018рік .    

                                2)  Затвердити  річний   Баланс  та  річні  фінансові   звіти  ПрАТ  за  2018 рік. 
8. Розподіл  прибутку  Товариства  за 2018 рік     
      Проект   рішення :1)  Затвердити   запропонований   порядок   розподілу   прибутку, що  
                                             залишився  в розпорядженні  Товариства,   за  2018 рік   по  фондах :  
                                                               - фонд  виробничого розвитку                
                                                               - фонд соціального розвитку                  
                                                              -  фонд матеріального заохочення          



                                                              -  фонд  дивідендів                                      
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів  за  2018 рік 
    Проект   рішення : 1)Нараховані   дивіденди   виплатити  власникам  акцій,  відповідно  до   
                                            частки  їх   участі  в   статутному   капіталі  Товариства,   згідно    чинного   
                                            законодавства. Прийняття   рішення   про  терміни   і   порядок виплати    
                                       дивідендів доручити Наглядовій   раді, відповідно до діючих  положень та  
                                       вимог  чинного  законодавства .                          

10. Затвердження  значних  правочинів,  які  здійснені  у 2018році   і   заплановані           
      на  2019 рік,  в порядку, передбаченому  ст.72 Закону  України   «Про акціонерні  
      товариства» Надання повноважень на укладання таких  правочинів.  
       Проект   рішення : 1) Протягом 2018 року  значних  правочинів, які  розглядаються  і  
                                                 затверджуються  на Загальних  зборах  -  не було. 

          2) На  2019 рік  значних правочинів  не заплановано. При виникненні  
необхідності здійснення  таких  правочинів – дати  згоду на  їх   проведення,  з    
подальшим затвердженням   на  Загальних  зборах акціонерів. Повноваження 
на укладання таких  правочинів  надати  Голові правління  по  узгодженню  з  
Наглядовою радою Товариства. 

 
Основні показники ф інансово-господарської діяльності ПрАТ «  ЛЗЗБВ №2»  за 2018 рік (тис. грн.) 
 

                                 Найменування показника  

Період  

звітний  попередній  

Усього активів  67871 59077 

Основні засоби  3121 3350 

Довгострокові фінансові інвестиції  0 0 

Запаси  8553 6339 

Сумарна дебіторська заборгованість  929 1292 

Грошові кошти та їх еквіваленти  55246 48069 

Нерозподілений прибуток  58221 51204 

Власний капітал  62888 55871 

Статутний капітал  67 67 

Довгострокові зобов'язання  0 0 

Поточні зобов'язання  4983 3206 

Чистий прибуток (збиток)  9654 7082 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  1322113 1322111 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду  0 0 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  102 86 

 
   Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член 
правління, головний бухгалтер ПрАТ « ЛЗЗБВ №2» - Ващенко Галина Степанівна. 
Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного 
повідомлення до 23 квітня 2019 року (включно) у робочі дні  з 14.00 год. до 16.30 год. за 
адресою: Україна, 79024, м. Львів, вул. Польова, буд 44, адмінкорпус ПрАТ «ЛЗЗБВ№2», 
бухгалтерія. 24 квітня 2019 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для 
участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. 

 
    Довідки  за телефоном  ( 032 ) 294-03-31 , ( 032 ) 294-04-69 , ( 032 ) 294-03-69  факс   
    Контактна  особа : Ващенко Галина Степанівна , тел.  ( 032 ) 294-04-69                               
   Інформація  розміщена  на  сторінці в  мережі  Інтернет:   www.lzzbv2.bfg.lviv.ua 
 
  
   Голова правління                                                                                                      ПЕРУН  Р.Я.  


