
Публічне акціонерне товариство «Лебединський насіннєвий завод» 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться «30» квітня 2011 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 
20635, Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Лебедин, вул. Заводська, буд. 17, актовий зал. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів. 
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та 
визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік. 
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік. 
4. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. 
5. Відкликання Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, 
затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради. 
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік. 
 
 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (тис. грн.) 

Найменування показника 
період 

2011 рік 2010 рік 

Усього активів 255270 235214 

Основні засоби 5657 4224 

Довгострокові фінансові інвестиції 22729 22729 

Запаси 83997 24892 

Сумарна дебіторська заборгованість 137257 182761 

Грошові кошти та їх еквіваленти 4865 396 

Нерозподілений прибуток -31469 -13160 

Власний капітал -19424 -1061 

Статутний капітал 12045 12045 

Довгострокові зобов'язання - - 

Поточні зобов'язання 274694 236275 

Чистий прибуток (збиток) -18309 -10475 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1204534 1204534 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 119 112 

 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24.04.2012р. 
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «30» квітня 2012 року з 09 години 00 хвилин до 09 

години 55 хвилин за місцем проведення зборів. 
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера 

крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого 
законодавства України. 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про господарські товариства» до дня скликання загальних 
зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за 
адресою: 20635, Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Лебедин, вул. Заводська, буд. 17, адміністративне 
приміщення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Усик В.Я. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі 
внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 30 днів до зазначеної вище дати 
скликання зборів. 

Телефон для довідок: 0 (4741) 2-68-34 
 

Голова правління 
ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» 

В.Я. Усик 

 
 
 
 


