
Дирекція ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський» повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться  28 квітня 2016 року о 11.00 год. 

за адресою: Львівська обл., м.Старий Самбір, вул..Промислова, ,буд.1 
 

Порядок  денний: 
1. Обрання тимчасової лічильної комісії. 
2. Обрання лічильної комісії. 
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
4. Звіт керівника ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський» за 2015 рік. 
5. Звіт Наглядової ради. 
6. Звіт ревізора ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський» за 2015 рік. 
7. Затвердження результатів господарської фінансової діяльності Товариства у 2015р. та порядок розподілу прибутку (покриття 

збитків). 
8. Переобрання директора. 
9. Про надання дозволу керівнику на створення дочірних та спільних суб»єктів господарювання. 
10. Про надання дозволу керівнику на заключення Договорів про відчуження майна Товариства. Про визначення характеру  значних 

правочинів, які можуть вчинятися ПАТ протягом не  більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної 
вартості, попереднє  схвалення цих  значних правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог 
Закону України «Про акціонерні товариства». 

11. Про надання дозволу керівнику на одержання для господарської діяльності Товариства кредитів та поворотної допомоги. 
 
Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 10.45 в день скликання зборів за місцем їх проведення.  Для реєстрації учасникам зборів 

необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт ), а для представників акцiонерiв - вiдповiднi доручення оформлені згідно з вимогами 
чинного законодавства України.  
Порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів акціонерів:з 28.03.2016 року до 
дати проведення річних загальних зборів акціонерів за адресою: : Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Промислова,буд.1 з 09.00 год. до 
16.00 год. в робочі дні, контактна особа: Литвин Х.Л. тел. 03238-21848 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 24.00 год.  22 квітня 2016 року. 
 

Основні  показники  фінансово  господарської  діяльності  Товариства  (тис.грн.) 
Найменування  показників Звітний  період 

 (2015р.) 
Попередній  період 

(2014р.) 
Усього  активів 2051 2073 
Основні  засоби 1584 1698 
Довгострокові фінансові  інвестиції - - 
Запаси 286 213 
Сумарна дебіторська  заборгованість 11 8 
Грошові кошти та їх  еквіваленти 170 154 
Нерозприділений прибуток (непокритий збиток) -2126 -2108 
Власний капітал 2045 2063 
Статутний капітал 825 825 
Довгострокові зобов”язання - - 
Поточні  зобов”язання 6 10 
Чистий прибуток (збиток) -18 -16 
Середньорічна кількість акцій 3299600 3299600 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій - - 
Чисельність працівників на кінець періоду 6 7 
                                                                                            

    Дирекція ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський» 
 

     


