
 
Правління Публічного акціонерного товариства „Науково-виробниче об’єднання «Термоприлад» ім. В.Лаха” повідомляє, 

що Загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2016р.  о 10 год. за адресою:  
м. Львів, вул. Наукова, 3 в приміщенні актового залу. 

  
Порядок денний: 

1.  Обрання  лічильної комісії. 
2.  Обрання  голови та секретаря загальних зборів. 
3.  Звіт та затвердження звіту  правління   про   результати   фінансово-господарської    діяльності  за 2015 рік. Визначення та 

затвердження основних напрямів діяльності в 2016 році. 
4.  Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії. 
5.  Звіт наглядової] ради. 
6.  Затвердження фінансового звіту та річного балансу.  
7.  Затвердження розподілу прибутку та (або) покриття збитків за результатами роботи у 2015 р. та прогнозованого нормативу 

розподілу прибутку у 2016 р. 
8.  Відкликання та обрання Голови правління (генерального директора) та членів правління. 
9.  Відкликання та обрання членів наглядової ради. 
10. Відкликання та обрання членів ревізійної комісії. 
 

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 8.30 год. до 9.55 год. Реєстрація акціонерів буде проводитись на підставі 
зведеного облікового переліку власників цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в 
порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 2400 год. 17.04.2016р.                                                                                                                                                                                                        

Для реєстрації акціонерів при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно 
чинного законодавства. У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариство надає акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення 
зпитань порядку денного в робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства. 
 

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

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 29622,0 14783,0 
Основні засоби 6283,0  5522,0 
Довгострокові фінансові інвестиції  19,0 19,0 
Запаси 11343,0 5896,0 
Сумарна дебіторська заборгованість 6657,0 2251,0 
Грошові кошти та їх еквіваленти 5302,0 401,0 
Нерозподілений прибуток 20706,0 7051,0 
Власний капітал 25608,0 11213,0 
Статутний капітал 1154,0 1154,0 
Довгострокові зобов’язання - - 
Поточні зобов’язання 4014,0 3570,0 
Прибуток  14804,0 2007,0 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 384583 384583 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 205 206 
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