
До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське» 
код ЄДРПОУ 03117613; місцезнаходження: 79056, м. Львів, вул. Богданівська, 11) 

повідомляємо Вас, про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів,  
що відбудуться 25 липня 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 19 липня 2017 р. 

 
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.  
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.  
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 
4. Звіт комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське». 
5. Затвердження передавального акту Публічного акціонерного товариства «Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське» у зв’язку з 

його перетворенням в Товариство з додатковою відповідальністю «Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське». 
6. Щодо вчинення дій задля завершення процедури перетворення ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське» та державної 

реєстрації припинення такої юридичної особи. 
 
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, за місцем знаходження ПАТ 

«Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське» за адресою: 79056, м. Львів, вул. Богданівська, 11, у робочі дні з 10:00 год. до 17:00 год. 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 «Львівське автотранспортне підприємство 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 «Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://bogdanivske-atp.bfg.lviv.ua/ 

Дана публікація засвідчена підписом Голови Комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 
«Богданівське» Кругловим Сергієм Степановичем. 

 
Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»   №110  від 
14.06.2017 року. 

 
 

 


