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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
  

I. Загальні відомості 
1. Повненайменуванняемітента: Публічнеакціонернетовариство «Львівський завод 
радіоелектронної медичної апаратури» 
2. Код за ЄДРПОУ: 14308428 
3. Місцезнаходження: 79019, м. Львів, вул. Заводська, 31. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 258-92-40, (032) 252-05-22 
5. Електроннапоштова адреса: office@rema.com.ua 
6. Адреса сторінкивмережіІнтернет, яка додаткововикористовуєтьсяемітентом для 
розкриттяінформації: http://rema.bfg.lviv.ua 
7. Вид особливоїінформації: відомостіпро припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням 
вищого органу емітента. 

II. Текст повідомлення 
           На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Львiвський завод радiоелектронної медичної 
апаратури", що вiдбулися 27.04.2017р., було прийнято рiшення про припинення ПАТ "Львiвський 
завод РЕМА" шляхом лiквiдацiї. Причина прийняттяданогорiшення: 
добровiльналiквiдацiяТоваристваЗагальнимизборамиакцiонерiвв порядку, 
встановленомучиннимзаконодавствомУкраїни. За результатами голосування з питання порядку 
денного про припиненнятовариства шляхом лiквiдацiїбулоприйняторiшення - лiквiдувати ПАТ 
"Львiвський завод РЕМА" у вiдповiдностi до чинного законодавства з кiлькiстюголосiв "за" - 
15231539 та кiлькiстюголосiв "проти" 0. У ПАТ "Львiвський завод РЕМА" наявнiкредитори, 
середякихнайбiльшими є: ПАТ "Iскра" (код ЄДРПОУ 00214244) та ТзОВ "Самбiрськийрадiозавод 
"Сигнал" (код ЄДРПОУ 37752996). ВартiстьчистихактивiвТоваристваскладає (-12 254 000) грн; 
сума зобов'язаньТовариства становить 23 964 000 грн; розмiрвласногокапiталу за 
данимирiчноїфiнансовоїзвiтностi, пiдтвердженоїаудиторськимвисновком за 2016р. складає (-12 
254 000) грн. АктивiвТоваристванедостатньо для розрахунку за йогозобов'язаннями, тому вiдсутня 
сума, щоможезалишитисяпiслязадоволеннявимогкредиторiв i розподiлятиметьсямiжакцiонерами. 

 
ІІІ. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

 

Голова правління - 
Генеральний директор ПАТ «Львівський завод РЕМА»                  __________________  Кізима Я.В.  

 27.04.2017р. 
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