
                                                               

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА «РАЖНІВСЬКА» 
(Надалі – Товариство; місцезнаходження Товариства:  

80630 Україна, Львівська обл., Бродівський р-н, вул. с. Заболотці) 
Повідомляє про загальні збори акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2015 р. об 13 год. 00 хв., місце 

куди мають прибути акціонери: Львівська обл., Бродівський р-н, с. Заболотці, вул. Шпитальна, 1 (Будинок 
культури). Реєстрація акціонерів проводитиметься з 12 год. 00 хв. до 12 год. 55 хв. за місцем проведення 
зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 
год. 15.04.2015р.  
Порядок денний: 
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.  
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 
4. Звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Директора Товариства. 
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради Товариства. 
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р. Товариства. 
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2014 р. 
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 р. 
9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину Товариства. 
10. Про  попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш 
як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
сукупної вартості.  

Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а 
у випадку направлення для участі у зборах представника – належним чином оформлену довіреність на 
представника та паспорт останнього. З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів акціонери 
Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (80630 Україна, Львівська 
обл., Бродівський р-н, вул. с. Заболотці) у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами є В.С.Мельник, контактний тел.(03266)36181.  

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)* 

Найменування показника Період 
Звітний Попередній 

Усього активів 5188,9 5253,5 
Основні засоби 4875,6 1911,4 
Довгострокові фінансові інвестиції   
Запаси 69,0 47,1 
Сумарна дебіторська заборгованість 113,0 37,1 
Грошові кошти та їх еквіваленти 13,0 20,5 
Нерозподілений прибуток 93,4 84,6 
Власний капітал 4397,2 4405,0 
Статутний капітал 3610 3610 
Довгострокові зобов'язання - - 
Поточні зобов'язання 791,7 848,5 
Чистий прибуток (збиток) 8,8 25,8 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 440 031 14 440 031 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - 
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5 
Директор ПАТ «ПТАХОФАБРИКА «РАЖНІВСЬКА» В.С.Мельник. 
 

 


