
Титульний аркуш Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію) 

  
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що 
подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

  

  
Генеральний директор       Мисак Йосиф Степанович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   25.04.2018 
        (дата) 
          
  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Приватне акцiонерне товариство по пуску, 

налагодженню, удосконаленню технологiї та 
експлуатацiї електростанцiй i мереж "ЛЬВIВОРГРЕС" 

  
2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   79011, м.Львів, вул.Тютюнників, 55 
  
4. Код за ЄДРПОУ   00128504 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (032) 294-87-48, 276-01-32 
  
6. Електронна поштова адреса   lvivorgres@bfg.lviv.ua 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію) 

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   26.04.2018 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

  №80, Газета "Відомості національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку" 

  26.04.2018 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  http://lvivorgres.bfg.lviv.ua/ 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   26.04.2018       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність 
вартості правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів 

емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 
1 24.04.2018 10000,00 10664,00 93,770000 

Зміст інформації: 
Черговими зборами акціонерів прийнято рішення надати попередню згоду на вчинення протягом одного року будь-яких значних правочинів, в тому числі і щодо 
відчуження об'єктів нерухомого майна ПрАТ "ЛЬВІВОРГРЕС". Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 10 млн. грн. Уповноважити 
Наглядову раду ПрАТ "ЛЬВІВОРГРЕС" погоджувати проекти правочинів та визначати особу, уповноважену укладати та підписувати значні правочини. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2017р. становить 10644 тис.грн.  
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 93,77%. 
Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товартства станом на  23.04.2018 р. 
становить 624973 шт. 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі в загальних зборах - 470391 шт.  
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 469894 шт.,  "проти" - 497 шт., "утримався" - 0 шт. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 

 


