
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ 
МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ" (Ідентифікаційний код 14308428)79019, Україна, Львівська область, м. 
Львів, вул. Заводська, 31, повідомляє про проведення21грудня 2017 року об11 год. 00 хв.позачергових 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: 79019, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. 
Заводська, 31, актовий зал (№1), що знаходиться в будівлі механо-штампувального цеху. 
Реєстраціяакціонерів (їхпредставників), якіприбудуть для участі у загальнихзборахакціонерівПАТ 
«Львівський завод РЕМА»,проводиться у день проведення та за адресоюпроведеннязагальнихзборів з10 год. 
00 хв. до 10 год. 50хв. 

Дата складанняперелікуакціонерів, якімають право на участь у загальнихзборахакціонерів – 24 год 
15грудня 2017р. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1. Про обраннячленівлічильноїкомісії. 

Проект рішення: 
1) Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Мишограй О.І., 
член комісії – Дика Т.П.; член комісії – Федотова І.О. 
2) Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення позачергових Загальних зборів 
Товариства, призначених на 21.12.2017 р., та складання Протоколу про підсумки голосування. 
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.  

Проект рішення: 
Обрати Головою загальних зборів– Старічека Володимира Григоровича, секретарем зборів – 

КамінськуСоломію Миколаївну. 
3. Про затвердження порядку проведенняпозачергових загальнихзборів та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування. 

Проект рішення: 
Затвердити Порядок проведення та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування позачергових 

загальнихзборівакціонерів ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД РЕМА» в наступнійредакції: 
У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавстваголосування на загальнихзборах ПАТ 
«ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД РЕМА» проводиться за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос. 
Рішення з питання № 5 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома 
чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій. 
Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю 
голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій. 
Голосування з усіхпитань порядку денного здійснюється з використаннямбюлетенів для голосування. Форма 
та текст такого бюлетенябулизатверджені Протоколом ліквідаційної комісії.  
Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється шляхом проставлення печатки Товариства на кожному 
бюлетені після проведення Загальних зборів акціонерів.  
Рішення, прийняте на позачергових загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто 
не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД РЕМА».  
Для проведенняпозачергових загальнихзборівакціонерівпропонуєтьсязатвердитинаступний регламент роботи: 

1) Для доповідівиступаючих з окремихпитань порядку денного надавати слово до 25 хв. 
2) На дачу відповідей на запитання при обговоренніпитаньдоповідачунадавати до 5хвилин. 
3) Виступаючим, щоприймають участь в обговоренніпитань порядку денного, надавати слово до 4хв. 
4) Обговореннякожного питання порядку денного проводити в термін до 40хв. 
5) Відповіді на питання, які не стосуютьсяпитань порядку денного - наприкінцізборів. 

4. Про затвердження результатів роботи ліквідаційної комісії ПАТ «ЛЗ РЕМА». 
Проект рішення: 
Затвердити результати роботи ліквідаційної комісії ПАТ «Львівський завод РЕМА» та прийняті ліквідаційною 
комісією рішення, що оформлені протоколами б/н від 28.04.2017р., від 11.05.2017р., від 17.05.2017р., від 
30.05.2017р., від 20.07.2017р., від 25.07.2017р., від 03.08.2017р., від 17.08.2017р., від 03.11.2017р., від 17.11.2017р. 

5. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «ЛЗ РЕМА». 
Проект рішення: 



Затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПАТ «Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури». 
6. Прозатвердження подальших дій ліквідаційної комісії ПАТ «ЛЗ РЕМА». 

Проект рішення: 
Затвердити подальші дії ліквідаційної комісії, а саме: Голові  ліквідаційної комісії ПАТ «ЛЗ РЕМА» Старічеку 

Володимиру Григоровичу звернутися до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про 
банкрутство ПАТ «Львівський завод РЕМА», визнання ПАТ «ЛЗ РЕМА» банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури на підставі вимог статті 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом». 
        Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: http://rema.bfg.lviv.ua. 
Акціонери до проведення позачергових загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства (м.Львів, вул..Заводська, 31) у робочі дні з 10 год 00 хв до 17 год 00 хв. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Старічек Володимир Григорович, тел. (032) 258-92-40. 
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам 
акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність. 
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному 
друкованому виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» №220 від 20 листопада 2017р. 
 
Голова ліквідаційної комісії 
ПАТ «Львівський завод РЕМА»                                                                     _______________ Старічек В.Г. 
                                                                                                                                                            20.11.2017р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


