
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ІСКРА" (Ідентифікаційний код 00214244)79066, Україна, Львівська область, м. 
Львів, вул. Вулецька, 14повідомляє про проведення26квітня 2017 року о10 год. 30 хв.черговихзагальнихзборівакціонерів, 
яківідбудуться за адресою: 79066, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Вулецька, 14, 2-ий поверх, актовий зал. 

Реєстраціяакціонерів (їхпредставників), якіприбудуть для участі у загальнихзборахакціонерів ПАТ «ІСКРА», проводиться у день 
проведення та за адресоюпроведеннязагальнихзборів з09 год. 30 хв. до 10 год. 20хв. 

Дата складанняперелікуакціонерів, якімають право на участь у загальнихзборахакціонерів – 24 год20квітня 2017р. 
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. Про обраннячленівлічильноїкомісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
Проект рішення:  

1) Обратилічильнукомісіювкількості 3 особи, персональнимскладом: Головакомісії – Манівська Л.Р., членкомісії – Мишограй О.І.; 
членкомісії – Клепач М.Б.  
2) Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 26.04.2017 р., та 
складання Протоколу про підсумки голосування. 

2. Про обранняголови та секретаря загальнихзборів.  
Проект рішення: 
Обрати Головою загальнихзборів– Дацюка Михайла Михайловича, секретарем зборів – Федоренко Людмилу Станіславівну. 
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальнихзборів.  
Проект рішення: 
Затвердити Порядок проведення та регламент роботизагальнихзборівакціонерів ПАТ «ІСКРА» в наступнійредакції: 

«Порядок проведення та регламент роботизагальнихзборівакціонерів ПАТ «ІСКРА» 
У відповідності до Статуту Товариства та чинногозаконодавстваголосування на загальнихзборах ПАТ «ІСКРА» проводиться за 
принципом: 1 акція - 1 голос. 
        Рішення з питання № 6, 7 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. 
        Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх 
акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ «ІСКРА». 
Голосування з усіхпитань порядку денного здійснюється з використаннямбюлетенів для голосування. Форма та текст такого 
бюлетенябулизатверджені Протоколом Наглядовоїради. Засвідченнябюлетенів для голосуванняздійснюєтьсяпідписом члена 
реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування, перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його 
реєстрації для участі у річних загальних зборах. 
Рішення, прийняте на загальнихзборах є обов'язковим для всіхакціонерів (включаючи тих, хто не приймавучасті у загальнихзборах, у 
голосуванні) і посадовихосіб ПАТ «ІСКРА».  
Для проведеннязагальнихзборівакціонерівпропонуєтьсязатвердитинаступний 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. Виступаючим з додатковоюінформацією, щоприймають участь в обговоренніпитань порядку денного, надавати слово до 2хв. 
5. Обговореннякожного питання порядку денного проводити в термін до 40хв. 
6. Відповіді на питання, які не стосуютьсяпитань порядку денного - наприкінцізборів. 
4. ЗвітГенерального директора - Голови правління за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності 

Товариства на 2017 рік.ЗвітНаглядової Ради Товариства за 2016р. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора - Голови правління за 2016 рік та визначення основних 
напрямків діяльності на 2017 рік, звіту Наглядової Ради, Звіту Ревізійної комісії.  
Проект рішення: 
1) ЗатвердитизвітГенерального директора - Голови правління за 2016 рік  та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 
2017 рік; 
2) Затвердити звітНаглядової Ради Товариства за 2016р.;  
3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. 

5. ЗатвердженнярічногозвітуТовариства за 2016р. Порядок розподілуприбутку (покриттязбитків) Товариства за  
2016р. 

Проект рішення: 
ЗатвердитирічнийзвітТовариства за 2016р. ОтриманийТовариствомзбиток за 2016рік в сумі21 031тис.грн. покривати за 
рахунокможливихприбутківнаступнихперіодів.  

6. Прийняттярішення про зміну типу Товариства. Прийняттярішення про змінунайменуванняТовариства з 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВОД «ІСКРА». 

Проект рішення: 
1) Змінити тип акціонерноготовариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО. 
2) Змінитинайменуванняакціонерноготовариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА» на ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВОД «ІСКРА». 

7. Внесеннязмін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новійредакції. 
Затвердженняновоїредакції Статуту Товариства. 

Проект рішення: 
1) Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новійредакції з метою 
йогоприведенняу відповідність до вимог Закону України «Про акціонернітовариства». 
2) Доручити головіЗагальнихзборівакціонерівпідписати Статут Товариства в новійредакції. 

8. Про внесення змін до  положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства 
шляхом викладення даних положень в новій редакції. 



Проект рішення: 
Внестизміни до  положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення даних 
положень в новій редакції. 
       9. Прийняттярішення про припиненняповноваженьчленівНаглядової Ради. Визначеннякількісного складу Наглядової 
Ради. 

Проект рішення: 
ПрипинитиповноваженнячленівНаглядової ради Товаристваускладі: Голова Наглядової ради – ЗігфрідБерндПільц – представник 

акціонераСіфонтХолдінгсЛімітед, 
Члени Наглядової ради: Орест Ляйєр – представник акціонера КрісконЛімітед;Ярослав Козіброда – представник акціонера 

РосінантеЕнтерпрайзесЛімітед. Встановитикількісний склад членівНаглядової Ради Товариства у кількості 3 особи. 
10. Обрання членів Наглядової ради. 

Проект рішення: 
Члени Наглядової ради публічногоакціонерноготоваристваобираються виключно шляхом кумулятивного голосування, тому проект 
рішення з даного питання чинним законодавством не передбачено. 

11. Затвердження умов цивільно-правовихдоговорів, щоукладатимуться з членами Наглядової Ради 
Товариства.Обрання особи,яка уповноважується на підписанняцивільно-правовихдоговорів і членами Наглядової 
РадиТовариства. 

Проект рішення: 
1) Укласти з новообраним членом Наглядової ради цивільно-правовийдоговір на безоплатнійоснові. 
2) Затвердитиумовицивільно-правового договору, якийукладатиметься з Членами Наглядовоїради. УповноважитиГенерального 
ДиректораТовариства на підписанняцивільно-правовихдоговорів з Членами Наглядової ради. 
12. Схвалення Товариством значного правочину, що вчинений у 2016р., в порядку, передбаченому ст.72 Закону України 

«Про акціонерні товариства». 
Проект рішення: 

Схвалити правочин, а саме дії Товариства, що пов’язані з виконанням умов Договору поставки №51-07-2012 від 01.08.2012р., 
укладеного між ПАТ «Іскра» та ТОВ «Самбірський радіозавод «Сигнал», за поставлену продукцію протягом 2016р. на суму 
236 729 782,19 грн, що становить 35,73% до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. 
          Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://www.iskra.com.ua. 
          Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м.Львів, вул..Вулецька, 14) у робочі дні з 10 год 00 
хв до 17 год 00 хв. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Костів Мирон Андрійович, тел. (032) 
245-43-06. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, 
який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність. 

 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

фінансово-господарської діяльності 
(тис.грн) 

 
Наглядова рада ПАТ «Іскра» 

 

Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»   №55 за 23.03.2017 
року. 

 

Найменуванняпоказника Період 
Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 

Усьогоактивів 1 107 986 662 615 
Основнізасоби 142 349 112 741 
Довгостроковіфінансовіінвестиції 3 636 54 140 
Запаси 96 832 208 281 
Сумарнадебіторськазаборгованість 864 686 254 824 
Грошовікошти та їхеквіваленти 483 32 629 
Нерозподіленийприбуток -282 958 -249 159 
Власнийкапітал -274 187 -240 388 
Статутнийкапітал 8 771 8 771 
Довгостроковізобов'язання 115 581 241 299 
Поточнізобов'язання 1 266 592 661 704 
Чистийприбуток (збиток) -21 031 -150 253 
Середньорічнакількістьакцій (шт.) 35 084 154 35 084 154 
Кількістьвласнихакцій, викупленихпротягомперіоду (шт.) - - 
Загальна сума коштів, витрачених на 
викупвласнихакційпротягомперіоду 

- - 

Чисельністьпрацівниківнакінецьперіоду (осіб) 1 715 1 901 

http://www.iskra.com.ua/

