
ПрАТ “Ожидівський Агрореммаш” (Код за ЄДРПОУ 00905445), місцезнаходження 80530, Львівська обл., Буський р-н., с. Ожидів 
Повідомляє про проведення загальних товариства, які відбудуться 05 квітня 2018 року о 10. 00 за адресою: 

Львівська обл. Буський р-н. с. Ожидів, у приміщенні адмінкорпусу ПрАТ “Ожидівський Агрореммаш”. 
Дата складання переліку акціонерів, мають право на участь у зборах — на 24 год. 30.03.2018р. 

 
Проект порядку денного: 

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 
2. Про обрання Голови та секретаря зборів Товариства. 
3. Про затвердження звіту Голови правління Товариства за 2017 рік. 
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства. 
6. Затвердження звіту та річного балансу, порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2017р. 
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
9. Про надання повноважень Голові товариства на укладання та вчинення значних правочинів. 

 
Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 9.55 в день скликання зборів за місцем їх проведення. (Для реєстрації акціонерам Товариства 
необхідно при собі мати паспорт, представникам акціонерів паспорт та доручення оформлене відповідно до вимог чинного законодавства 
України). З матеріалами щодо проведення зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою проведення в кабінеті адміністрації  зборів 
в робочий час.. З проектом рішень щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитись на інтернет сторінці 
http://agroremmash.bfg.lviv.ua/. Акціонерам Товариства передбачені права,, відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону "Про цінні папери 
та фондовий ринок", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів. Телефон для 
довідок (03264) 46517 
 

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

Звітний 2017 Попередній 2016 
Усього активів 2091,2 2060,4 
Основні засоби 1807,5 1902,8 
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси - - 
Сумарна дебіторська заборгованість 281,3 155,6 
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,4 2,0 
Нерозподілений прибуток -1273,4 -1297,7 
Власний капітал 1904,1 1879,8 
Статутний капітал 421,7 421,7 
Довгострокові зобов'язання 150,0 150 
Поточні зобов'язання 37,1 31,0 
Чистий прибуток (збиток) 20,1 -12,3 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1686964 1686964 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт) - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6 

 
 

Проект рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ “Ожидівський Агрореммаш” (Код  за ЄДРПОУ 00905445 
згідно проекту порядку денного зборів. 

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 
Проект рішення: обрати лічильну комісію у запропонованому складі. 

2. Про обрання Голови та секретаря зборів Товариства. 
Проект рішення: обрати Голову та секретаря загальних зборів відповідно до поданих пропозицій. 

3. Про затвердження звіту Голови правління Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення: затвердити оголошений звіт Голови правління 

4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Наглядової ради Товариства 

5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства 
Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Ревізійної комісії 

6. Затвердження звіту та річного балансу, порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2017р. 
Проект рішення: затвердити оголошений річний баланс та запропонований порядок покриття збитків розподілу прибутків 

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
Проект рішення: Переобрати запропонований склад Наглядової ради на новий термін. 

8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.  
Проект рішення: Переобрати запропонований склад Ревізійної комісії на новий Термін 

9. Про надання повноважень Голові товариства на укладання та вчинення значних правочинів. 
Проект рішення: Надати повноваження Голові правління Товариства на укладення та вчинення оголошених значних правочинів 

 
ПрАТ “Ожидівський Агрореммаш” 

 
 

Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку»   №35 від 20.02 .2018 року 
 

http://agroremmash.bfg.lviv.ua/

