
Шановні акціонери 
Публічного акціонерного товариства ПО ПУСКУ, НАЛАГОДЖЕННЮ, УДОСКОНАЛЕННЮ 
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І МЕРЕЖ «ЛЬВІВОРГРЕС», 

(місцезнаходження Товариства: 79011, м. Львів, вул.Тютюнників, 55,  
код ЄДРПОУ 00128504, www.lvivorgres.com.ua). 

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 червня 2017 року  
(рішення Наглядової ради від 17 травня 2017 року). 

Порядок денний зборів: 
1. Про обрання членів лічильної комісії.  
2.Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на 

приватне акціонерне товариство та зміну найменування Товариства. 
3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової 

редакції, пов’язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням 
у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних 
товариств. Призначення особи, уповноваженої на підписання  нової редакції Статуту Товариства. 

4. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною 
найменування Товариства. 

5. Прийняття рішення про внесення змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства, 
положення про Наглядову раду Товариства, положення про Генерального директора Товариства, 
положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом затвердження їх нової редакції, пов’язаних в тому 
числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами 
Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. 

Місце проведення зборів – м.Львів, вул.Тютюнників, 55, к.510 (актова зала). 
Реєстрація учасників позачергових загальних зборів відбудеться 26.06.2017 року з 9.00 год. до 
09.45 год.(вестибюль 1-го поверху). 
Початок роботи зборів о 10.00 год. 
Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного, проводиться за адресою 

підприємства (к.414). Проекти рішень додаються окремо. Відповідальна особа за ознайомлення 
акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: Мандич О.В. Перелік акціонерів, які 
мають право на участь в зборах ПАТ«ЛЬВІВОРГРЕС» буде складений на 24.00 год. 20.06.2017 року. 

Для реєстрації і участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує 
особу, а представникам акціонерів — також доручення на право управління акціями, оформлене згідно з 
чинним законодавством». 

 
Повідомлення опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 106 від 08.06.2017 року 
 
 


