
До  уваги  акціонерів! 
 Публічне  акціонерне  товариство  «Львівське  атотранспортне підприємство 24656 «Богданівське» 

(код ЄДРПОУ 03117613; місцезнаходження: 79056,  м. Львів, вул. Богданівська, 11) 
повідомляємо  Вас,  про  скликання  чергових  Загальних  зборів   акціонерів, що  відбудуться 14 квітня  2017  р.  о 10 00 год. 

 у вестибюлі  головного  (адміністративного)  корпусу на  першому поверсі    за адресою :  
79056,  м. Львів, вул. Богданівська, 11 

Дата складання переліку осіб, що мають право на участь у зборах – станом на 24.00 год 10 квітня  2017 р 
 

Перелік питань, що виносяться на голосування  (Проект порядку денного): 
1.  Обрання  членів лічильної комісії загальних зборів.  
2. Обрання  голови та  секретаря загальних  зборів.  
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 
4. Звіт  та затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.  
5. Про  розподіл  прибутку  Товариства  та  порядок  покриття  збитків Товариства.  
6. Про  схвалення  правочинів, які входять до компетенції Загальних зборів Товариства. 

 
Реєстрація учасників зборів проводитиметься в день та за місцем  проведення зборів з 900 год. до 945 год. Для реєстрації 

акціонери повинні мати при собі  паспорт, а представники акціонерів - паспорт та довіреність  оформлену  згідно  з чинним 
законодавством  України. 

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, а також з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні 
товариства», за місцем знаходження ПАТ «ЛАТП 24656 «Богданівське» за адресою: 79056, м. Львів, вул. Богданівська, 11, у робочі дні з 
10:00 год. до 17:00год. в приміщенні бухгалтерії, 3-й поверх, км. 3.6; а в день проведення загальних зборів — за місцем проведення 
зборів. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер ПАТ «ЛАТП 
24656 «Богданівське» Труш В.М. Довідки за телефоном: (032) 242-06-51. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, 
приймаються від акціонерів у письмовій формі, які мають бути надіслані рекомендованим листом за адресою 79056, м. Львів, 
вул.Богданівська, 11 не пізніше, як за 20 днів до дня їх проведення. Адреса веб-сайту ПАТ «ЛАТП 24656 «Богданівське», на якому 
розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://bogdanivske-atp.bfg.lviv.ua/ 
 

Основні показники фінансово-господарської  діяльності Товариства (тис.грн.) за 2016 р. 

 
Публікація засвідчена Головою Правління ПАТ «ЛАТП 24656 «Богданівське» Кругловим Сергієм  Степановичем. 

 
 
Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»   
№46  за 09.03.2017 року. 
 

 Найменування показника Період 
звітний 2016 р. попередній 2015 р. 

Усього активів   3433 2610 
Основні засоби   801 316 
Незавершене  виробництво  1323 1318 
Довгострокові фінансові інвестиції   471 471 
Запаси  5 11 
Сумарна дебіторська заборгованість    466 
Грошові кошти та їх еквіваленти  76 26 
Нерозподілений прибуток  8 - 254 
Власний капітал (додатковий) 309 309 
Статутний капітал  498 498 
Довгострокові зобов'язання  23 23 
Поточні зобов'язання  2595 2034 
Чистий прибуток (збиток)  262 - 251 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  1992000 1992000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)    
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду    
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  7 7 


