VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
27.04.2013
70.30
Перелiк питань, що виносились на голосування (порядок денний):
1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження умов договору
на виконання функцiй лiчильної комiсiї.
2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3.Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4.Про затвердження звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2012 рiк.
5.Про затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 рiк.
6.Про затвердження звiту Наглядової Ради товариства за 2012 рiк.
7.Про затвердження рiчного звiту, балансу Товариства за 2012 рiк.
8.Про порядок розподiлу прибутку за 2012 рiк та покриття збиткiв.
9.Надання дозволу виконавчому органу товариства на укладення договору з Нацiональним
(Центральним) депозитарiєм цiнних паперiв про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
Прийнятi рiшення:
1. До складу лiчильної комiсiї обрано: голова лiчильної комiсiї - Бохонко Стефан Юрiйович; члени
лiчильної комiсiї: Ганусин Микола Атанасович, Голубєв Вiктор Генадiйович, умови договору на
виконання функцiй лiчильної комiсiї затверджено .
Рiшення прийнято. 2. Головою щорiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвпостач" обрано
Барадну Ольгу Олександрiвну, секретарем - Вентик Марiю Бронiславiвну. 3. Запропонований
регламент роботи зборiв – затверджено. 4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2012 рiк – затверджено. 5. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї товариства про
перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк – затверджено. 6. Звiт
Наглядової ради Товариства за 2012 рiк – затверджено. 7. Рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 рiк
– затверджено. 8. Фiнансовий результат дiяльностi товариства за 2012р. збиток в розмiрi 9,8 тис.грн.
затвердити. 10. Директору Товариства надано дозвiл на укладення, пiдписання договору та на
здiйснення всiх необхiдних дiй з Нацiональним (Центральним) депозитарiєм України про
обслуговування емiсiї цiнних паперiв з правом передоручення.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська - м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3,

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №189650
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2009

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40, 279-13-25

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

депозитарна дiяльнсть

Опис

Обслуговує згiдно договору.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пiдприємство "Росан прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Цiннi Папери"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

22335534

Місцезнаходження

79035 Україна Львівська - м. Львiв вул. Пасiчна 135

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №263310
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.11.2013

Міжміський код та телефон

(032) 294-87-76

Факс

(032) 294-87-75

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Зберiгач цiнних паперiв товариства

Повне найменування юридичної особи або ТзОВ Аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23273456

Місцезнаходження

79058 Україна Львівська - м. Львiв вул. Замарcтинiвська, 83а

Номер ліцензії або іншого документа на цей № 1287
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

067-310-24-17

Факс

-

Вид діяльності

аудит

Опис

ТзОВ Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" затверджена зовнiшнiм
аудитором Товариства.

