
 
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

публічного акціонерного товариства «Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури» 
( м. Львів, вул.. Заводська,31 Код ЄДРПОУ 14308428 ) 

повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться 20 березня 2014 року об 11 год.00 хв. 
за адресою: м. Львів, вул. Заводська, 31,  ПАТ « Львівський завод РЕМА»,кімната 314 

 
Порядок денний: 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної  комісії, затвердження Ії складу та 
терміну повноважень. 
2. Звіт правління ПАТ «ЛЗ РЕМА» (далі Товариство) про результати діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за результатами 
звіту. 
3. Звіт про діяльність наглядової ради товариства в період між загальними зборами акціонерів. Прийняття рішення за результатами звіту. 
4. Звіт ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності підприємства  у 2013 році. Затвердження   висновку  ревізійної комісії по річному 
звіту та балансу  товариства. 
5. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності товариства за 2013 рік. 
6. Затвердження річного звіту товариства та  розподіл прибутку (збитків) за результатами роботи  товариства у 2013 році. 
7. Відкликання та обрання членів наглядової ради. 
8. Відкликання та обрання членів ревізійної комісії. 
 

Реєстрація учасників зборів буде проводитись  з  9.30 до 10.50 год. за місцем проведення Загальних зборів  акціонерів. 
При здійсненні процедури реєстрації учасників загальних зборів акціонерного товариства, кожен акціонер повинен  мати при собі 
документи,що посвідчують особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність 
на право представляти акціонера на зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством. 
Право на участь у зборах мають особи, що  включені в перелік акціонерів товариства, складений  станом на 24 год. - 14.03.2014 р. 
 
З матеріалами з питань порядку денного загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до17.00 год 
за адресою: м. Львів, вул. Заводська 31. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 
приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення зборів у письмовому вигляді за адресою: м. Львів, вул..Заводська ,31, 
Відповідальний за ознайомлення – Начальник відділу кадрів ПАТ- Гринюк  Ірина  Юріївна, тел..(032) 258-92-61 

Наглядова рада Товариства. 
 

Основні показники фінансово-господарської  діяльності підприємства за 2013 рік(тис. грн.) 

   Найменування показника  Звітний 2013 р    Попередній 2012р. 

Усого активів 
 Основні засоби 
 Нематеріальні активи 
 Незавершені капітальні інвестиції 
 Довгострокові фінансові інвестиції 
 Відстрочені податкові активи 
 Запаси 
 Сумарна дебіторська заборгованість 
  Грошові кошти та їх еквіваленти 
  Нерозподілений прибуток 
  Власний капітал 
  Статутний капітал 
  Довгострокові зобов’язання 
  Чистий прибуток (збиток) 
   Середньорічна кількість акцій (шт.) 
   Кількість власних акцій викуплених 
    Протягом  періоду ( шт.) 
   Загальна сума коштів витрачених на викуп 
    Власних акцій протягом періоду 
    Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб) 

17913                                    28382 
  2757                                      2436 
  1111                                      1104 
   --                                             -- 
   --                                             -- 
   --                                             -- 
  6751                                      5315 
  7264                                    18402 
      30                                            9 
(-13810)                               (-12637) 
     --                                          -- 
     4300                                     4300 
     3199                                     3316 
    (-1091)                                 1381 
17198580                            17198580 
 
-----                                            ----- 
-----                                         -------- 
-----                                         ------- 
117                                              136 
 

 
 


