
Публічне акціонерне товариство «Агрофірма «Провесінь» (надалі ПАТ 
«Агрофірма «Провесінь» або Товариство), ідентифікаційний код 00854400, юридична адреса: 
79067, м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 152, повідомляє, що 04 грудня 2015 року о 1000 год. 
за адресою: 79067, м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 152, в приміщенні актового залу ПАТ 
«Агрофірма «Провесінь» (другий поверх адміністративного будинку) відбудуться річні 
загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі 
у зборах проводитиметься 04 грудня 2015 року з 0900 год.  до 0945 год. відповідно до переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 2400 годину 
30 листопада 2015 року. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам 
акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних 
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю з 
10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва: 13.00-14.00 год.) за адресою: м. Львів, вул. Тракт 
Глинянський, 152, ПАТ «Агрофірма «Провесінь». Відповідальна за ознайомлення з 
матеріалами зборів особа – юрисконсульт Товариства Галань В.М. 

 
Порядок денний річних загальних зборів 

 
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та 

Лічильної комісії. 
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів. 
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності у 2014 році та рішень Правління, прийнятих у 2014 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та рішень Правління Товариства. 

4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту та висновків Ревізійної комісії, затвердження Аудиторського висновку щодо фінансової 
звітності ПАТ «Агрофірма «Провесінь» за 2014 рік. 

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи у 2014 році.  
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.  
9. Погодження правочинів, укладених Правлінням Товариства у 2015 році.  
 

Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн. 
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів  23892 25115 
Основні засоби  8821 10211 
Довгострокові фінансові інвестиції  20 20 
Запаси  2783 3381 
Сумарна дебіторська заборгованість 2000 2332 
Грошові кошти та їх еквіваленти  439 139 
Нерозподілений прибуток  -1459 -2387 
Власний капітал  1097 1097 
Статутний капітал  8533 8533 
Довгострокові зобов'язання  8165 8635 
Поточні зобов'язання  7556 9237 
Чистий прибуток (збиток)  368 -432 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  34 132 510 34 132 510 



Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)  --------- ----------- 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду  

 
----------- -------- 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  105 123 
 

 
 
 

 
 
 


