
Шановні акціонери ПрАТ «БУСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ 00905474)! 
Дирекція Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться о 11.00 год. 16.04.2018 року  
за адресою місцезнаходження Товариства: вул. Січових Стрільців 6, м. Буськ, р-н Буський, обл. Львівська, Україна. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів, станом на 24 годину 10 квітня 2018 року. 
 

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування): 

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення:  ООббррааттии  ЛЛііччииллььннуу  ккооммііссііюю  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа  уу  ссккллааддіі::  ССееммеенніівв  ББооггддаанн  ССттееппааннооввиичч,,  ООллііййнниикк  
ММиирроонн  ВВаассииллььооввиичч  ттаа  ЛЛееввккіівв  ВВооллооддииммиирр  ГГррииггооррооввиичч  ..  

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення:  ООббррааттии  ГГооллооввуу  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа  ––  ББааввооррооввссььккооггоо  ООллееккссааннддрраа  ЯЯррооссллааввооввииччаа  ттаа  ССееккррееттаарряя  
ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ––ССееррввииллоо  ГГааллииннуу  ППееттррііввннуу  ..  

3. Звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
Проект рішення: ЗЗааттввееррддииттии  ззввіітт  ВВииккооннааввччооггоо  ооррггааннуу  ––  ДДииррееккттоорраа  ППРРААТТ  ««ББууссььккиийй  ААггррооттееххссееррввіісс»»  ––  ГГррааббооввииччаа  РРооммааннаа  ССттееппааннооввииччаа  
ппрроо  ффііннааннссооввоо--ггооссппооддааррссььккуу  ддііяяллььннііссттьь  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001177  рріікк..  

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
Проект рішення: ЗЗааттввееррддииттии  ззввіітт  РРееввііззііййннооїї  ккооммііссііїї  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001177  рріікк..  

5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення: ЗЗааттввееррддииттии  РРііччнниийй  ззввіітт  ттаа  ББааллааннсс  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001177  рріікк..  

6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
Проект рішення: ЗЗааттввееррддииттии  ззввіітт  ННаагглляяддооввооїї  ррааддии  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001177  рріікк..  

7. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства, про виплату дивідендів.  
Проект рішення: РРооззппооддіілл  ппррииббууттккіівв  ттаа  ввииппллааттуу  ддииввііддееннддіівв  ззаа  ррееззууллььттааттааммии  ддііяяллььннооссттіі  ТТооввааррииссттвваа  уу  22001177  ррооцціі  ннее  ппррооввооддииттии  іі  
ссккееррууввааттии  ппррииббууттккии  ннаа  ррооззввииттоокк  ТТооввааррииссттвваа..  

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 16 квітня 2018 року, з 10 .00 год. до 
10.50 год.,  за місцезнаходженням Товариства. Початок Загальних зборів акціонерів Товариства о 11.00 хв. 

 Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам 
акціонерів  – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.   Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів розміщена на власній веб-сторінці Товариства: http://bysk_ats@bfg.lviv.ua/ Від дати 
надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дня проведення Загальних зборів, акціонери Товариства можуть 
ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів (у робочі дні) з 08 год. 10 хв. 
до 15 год. 40 хв. за місцезнаходженням Товариства , а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення . Акціонерам 
Товариства передбачені права, відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", якими вони можуть 
користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.  Відповідальною особою за порядок ознайомлення 
акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) – Грабович Роман Степанович. Телефон для довідок: 0952600187.  

Основні показники фінансово-господарської діяльності тис. грн. 

Найменування показника Період  
Звітний 2017 рік Попередній 2016 рік 

Усього активів                                201,6 206,7 
Основні засоби 201,6 206,7 
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси  - - 
Сумарна дебіторська заборгованість 0,2 0,1 
Грошові кошти та їх еквіваленти               1,6 15,5 
Нерозподілений прибуток    -1206,8 -1188,3 
Власний капітал                              -627,8 -609,3 
Статутний капітал                            319,0 319,0 
Довгострокові зобов'язання                   - - 
Поточні зобов'язання                          - - 
Чистий прибуток (збиток)                      -18,5 +7,7 
Середньорічна кількість акцій (шт.)          1276145 1276145 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                                - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду               - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                            2 2 

  
ППррААТТ  ««ББууссььккиийй  ААггррооттееххссееррввіісс»»  

  

  
 

Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку»   №42  від 01.03.2018 року 

 
 


