
 
Шановний акціонер! 

Відкрите акціонерне товариство «Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ» (надалі-Товариство), код за ЄДРПОУ 01886789, 
місцезнаходження: 79000, м. Львів, Галицький район, вулиця Чайковського, будинок 17, повідомляє  

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 лютого2019 р. о 11.00 год.  
за адресою: 80461,Україна, Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н,  смт. Запитів, вул. Київська, 236. 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 05 лютого 2019 за місцем проведення загальних зборів. 
Початок реєстрації акціонерів 10.00 год., закінчення реєстрації –10.50. год. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 30.01.2019 року 
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні за адресою: 80461,Україна, 

Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н,  смт. Запитів, вул. Київська, 236 з 14.00 год. до 17.00 год., а також у день проведення загальних зборів за місцем їх 
проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами _ Васьків О.С. Довідки за тел.: (032) 242-01-68, 247-22-64. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://vat-
lvvresursi.prom.ua/. 

 
Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 

1. Обрання членів лічильної комісії  Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у запропонованому складі. 
2. Обрання  Голови та Секретаря  Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів та секретарем Загальних зборів акціонерів запропонованих осіб. 
3. Процедурні питання проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення: Затвердити запропонований порядок та регламент проведення Загальних зборів. 
4.Звіти та затвердження звітів Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2014р., 2015 р., 2016 р., 2017 р. 
Проект рішення: Звіти Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р. затвердити, роботу 
виконавчого органу визнати задовільною. 
5. Звіти та затвердження звітів Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2014р., 2015 р., 2016 р., 2017 р. 
Проект рішення: Звіти Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2014р., 2015 р., 2016 р., 2017 р. затвердити. 
6. Звіти та затвердження звітів та висновків  Ревізійної комісії  Товариства про результати діяльності Товариства за 2014р., 2015 р., 2016 р., 2017 р. 
Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2014р., 2015 р., 2016 р., 2017 р.  
7. Затвердження річних звітів та балансів  Товариства за 2014р., 2015 р., 2016 р., 2017 р. 
Проект рішення: Річні звіти та баланси Товариства за 2014р., 2015 р., 2016 р., 2017 р. затвердити. 
8.Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства  за 2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р. 
Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2014, 2015, 2016, 2017р. 
9. Про схвалення значних правочинів, які були вчиненні Товариством у 2014р., 2015 р., 2016 р., 2017 р. 
Проект рішення: Схвалити  значні правочини, які були вчинені Товариством у 2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р. 
10.Прийняття рішення про припинення Відкритого акціонерного товариства «Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ» шляхом перетворення в 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ». 
Проект рішення: Припинити діяльність ВАТ «ЛЬВІВРЕСУРСИ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю, затвердити запропоновану 
процедуру перетворення. 
 11. Обрання комісії з припинення ВАТ «Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ». 
Проект рішення: Обрати комісію з припинення ВАТ «Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ» у складі, що пропонується. 
12. Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення Відкритого акціонерного товариства «Львівська товарно-сировинна фірма 
«ЛЬВІВРЕСУРСИ» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ». 
Проект рішення: Затвердити запропонований план перетворення Відкритого акціонерного товариства «Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ» 
в Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ» 
13. Прийняття рішення про затвердження оцінки та порядку викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення Відкритого 
акціонерного товариства «Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ». 
Проект рішення: Затвердити здійснену оцінку вартості консолідованого пакета простих акцій ВАТ «Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ» та 
запропонований порядок викупу акцій у акціонерів 
14. Затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в статутному капіталі Товариства-правонаступника. 
Проект рішення: Затвердити запропонований порядок та умови обміну акцій ВАТ «Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ» на частки в 
статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ». 
 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) 
Найменування показника Період 

2014 2015 2016 2017 
Усього активів 15026 18289 18296 18267 
Основні засоби 4173 6523 7193 7758 
Довгострокові фінансові інвестиції - - - - 
Запаси 1036 1623 1312 2139 
Сумарна дебіторська заборгованість 4081 4334 2790 2591 
Грошові кошти та їх еквіваленти 760 428 1785 929 
Нерозподілений прибуток 13831 15042 16080 16643 
Власний капітал 13890 15101 16139 16702 
Статутний капітал 57 57 57 57 
Довгострокові зобов’язання - - - - 
Поточні зобов’язання 1136 3188 2157 1565 
Чистий прибуток  471 1211 1038 563 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 145 000 1 145 000 1 145 000 1 145 000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 19 21 19 
 

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, 
посвідчену згідно з вимогами чинного законодавства України.Роз'яснюємо, що після отримання даного повідомлення про проведення загальних зборів Ви маєте 
можливість реалізовувати права, надані Вам ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у порядку та строки визначенні чинним законодавством 
України.Зокрема, акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
та/або проекту рішення із запропонованих питань.Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного  позачергових загальних зборів вносяться не пізніше, 
ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Пропозиція до порядку денного  загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.  

Рада Товариства 
 
Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»  №245 від 21.12.2018 
року 
 


