
Шановні акціонери 
Приватного АкціонерногоТовариства «ЄвропейськийДім» 

(код ЄДРПОУ – 32712397, юридична та поштова адреса: Україна, м. Львів, вул. 
Театральна,16) 

 
Повідомляємо Вам, що «28»квітня 2018 року о 10.00 год. 

Відбудуться щорічні чергові Загальні збори акціонерів 
за адресою Товариства: Україна, м. Львів, вул. Театральна,16,готель «Леополіс» 

(в приміщенні бібліотеки). 
 
Початок реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Зборах буде 
здійснюватися 28квітня 2018 року з 09:45 до 10:00 за місцем їх проведення. 
 

Проект порядку денного: 
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
2. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії. 
3. Про затвердження звіту Правління за результатами діяльності Товариства у 2017 році. 
4. Про звіт ревізора про роботу за звітний період, висновки Ревізора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства, затвердження висновків Ревізора про результати 
фінансово-господарської діяльності. 

5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства. Розподіл прибутків та покриття 
збитків Товариства. 

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
7. Про напрямки діяльності Товариства у 2018 році. 
8. Про переобрання (зміну) Ревізора Товариства. 

 
 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)* 

 
Найменування показника Період 

 

звітний попередній 
Усього активів 252 010,2 191 880,0 

 
Основні засоби 250 346,7 191 176,7 

 
Довгострокові фінансові інвестиції - - 

 
Запаси - 

 
18,2 

 
Сумарна дебіторська заборгованість 668,4 556,4 

 
Грошові кошти та їх еквіваленти 194,0 121,0 

 
Нерозподілений прибуток - - 

 
Власний капітал -126 461,4 -133 947,6 

 

Статутний капітал 6 733,0 6 733,0 
 

Довгострокові зобов’язання 289 909,4 253 014,6 
 

Поточні зобов’язання - - 
 



Чистий прибуток (збиток) 3 045,9 -27 138,4 
 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 184 5 184 
 

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- - 

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- - 

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

6 6 

 
Акціонери Товариства можуть звернутися до Товариства для ознайомлення з 

матеріалами в будь-який робочий день під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, 
маючи при собі документ, що посвідчує особу. 

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 
24 година 24 квітня 2018 року. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати з собою паспорт, представникам 
акціонерів – паспорт та оформлену згідно з законодавством довіреність. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включенихдо проекту порядку денного: http://edim.bfg.lviv.ua/. 
 
 
 
Повідомлення опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 59 від 27.03.2018 року. 
 


