
   
 

До уваги акціонерів ВАТ «Сколівське кар’єроуправління»! 
повідомляємо, що чергові Загальні збори Відкритого  акціонерного товариства «Сколівське кар’єроуправління», (місцезнаходження 

Товариства: 82634, Львівська обл., Сколівський р-н, с.Гребенів, вул.Шевченка, буд.44, код ЄДРПОУ  03327227),  
відбудуться 07 серпня 2015 року о 12.00 год. за адресою: 82634, Львівська обл., Сколівський р-н, с.Гребенів, вул.Шевченка, буд.44. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання  членів лічильної  комісії та прийняття  рішення  про  припинення  їх  повноважень.       Затвердження  регламенту  роботи  
загальних  зборів  акціонерів  Товариства. 
2. Звіт  Наглядової  ради  Товариства  за  2010-2014 рр. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  Наглядової  ради  
Товариства. Затвердження  рішень Наглядової  ради  Товариства.  
3. Звіт  Правління  про  результати  фінансово – господарської  діяльності  Товариства  за  2010-2014 рр. Прийняття  рішення  за  
наслідками  розгляду  звіту  Правління та визначення  основних  напрямків діяльності на  2015 р. 
4. Звіт  та  висновки  Ревізійної   комісії   про  результати  фінансово – господарської діяльності Товариства  за  2010-2014 рр.  
Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту та затвердження  висновків  Ревізійної  комісії  Товариства.   
5.  Затвердження  річного  звіту  та балансу Товариства  за  результатами  фінансового  2010-2014 рр. Порядок  розподілу  прибутку  
Товариства  за  2010-2014 рр. Порядок  покриття  збитків. 
6.  Прийняття  рішення  про  зміну  типу  Товариства. 
7. Прийняття  рішення  про  зміну  найменування  Відкритого  акціонерного  товариства   «Сколівське кар’єроуправління» на Публічне 
акціонерне товариство «Сколівське кар’єроуправління». 
8.  Затвердження  змін  та  доповнень  до  Статуту  Товариства  шляхом   викладення    його у  новій  редакції  з  метою приведення  
діяльності  акціонерного  товариства  у відповідність  з  нормами  Закону  України  «Про  акціонерні  товариства». 
9. Прийняття  рішення  про  припинення  повноважень  та  обрання  голови  та  членів Наглядової  ради  Товариства. Затвердження  
умов  договору  з  головою  та  членами  Наглядової  ради  Товариства. 
10. Прийняття  рішення  про  припинення  повноважень  та  обрання  голови  та  членів правління  Товариства. Затвердження  умов  
договору  з  головою  та  членами  правління  Товариства. 
11. Прийняття  рішення  про  припинення  повноважень  та  обрання  голови  та  членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства. 
Затвердження  умов  договору  з  головою  та  членами  Ревізійної комісії (ревізора)  Товариства. 
Реєстрація акціонерів для участі у зборах  розпочнеться о 11.00 годині та закінчиться 11.55 годині в день скликання зборів за місцем їх 
проведення. 
Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і 
довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України. 
 

Згідно Закону України «Про депозитарну систему України»  цінні папери власника, який не уклав з обраною 
Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від  власного імені, НЕ 
ВРАХОВУЮТЬСЯ при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів. 

 
Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства призначених 

на 07 серпня 2015 року, складається станом на 24 годину 03 серпня 2015 року. В день проведення чергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення чергових Загальних зборів з 9-00 до 11-00 години. 

 
Відповідальна посадова особа Товариства за порядоу ознайомлення акціонерів з документами-Голова правління Павелець 

Олександр Ярославович.  
Телефон для довідок (03251) 3-72-48   

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

Звітний 2014 р. Попередній 
2013 р. 

Усього активів 
 

1736,6 1768,0 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 

 
384,5 526,5 

Довгострокові фінансові інвестиції 
 

- - 
Запаси 

 
2,3 2,3 

Сумарна дебіторська заборгованість 
 

268,4 263,7 
Грошові кошти та їх еквіваленти 

 
0,5 0,5 

Власний капітал 
 

592,1 592,1 
Статутний капітал 

 
118,2 118,2 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

-916,3 -915,2 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

 
- - 

Поточні зобов'язання і забезпечення 
 

1503,4 1405,1 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 

 
- - 

Скорегований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 
 

- - 
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 

 
472,6 472,6 

Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 

загальна номінальна вартість - - 

у відсотках від статутного капіталу - - 

   Загальна сума  коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

- - 
   

Голова Правління                                              Павелець О.Я. 
 

Повідомлення оприлюднено шляхом друку в Газеті "Бюлетень «Цінні папери України",  №120  від  06.06.2015 року 
 


