
  

 

Вищий навчальний заклад “Приватне акціонерне товариство  
 “Львівський інститут менеджменту” 

(Код ЄДРПОУ: 02037622) 
Місцезнаходження: Україна, 79015, м. Львів, вул. Ліська,16. 

  

Вищий навчальний заклад “Приватне акціонерне товариство “Львівський інститут менеджменту” (надалі - 
Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення річних загальних 
зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 22 березня 2016 року за адресою: Україна, 79015 м. 
Львів, вулиця Ліська 16, аудиторія № 305. 

Реєстрація акціонерів проводиться 17:00. до 17:45 години за місцем проведення зборів. Початок зборів о 18:00 год.  

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах 16.03.2016 року (станом на 24:00). 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  

1.   Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 
2.   Про обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства. 
3.   Про внесення змін до статуту шляхом затвердження нової редакції статуту. 
4.   Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік. 
5.   Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік. 
6.   Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2015 рік. 
7.   Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 
8.   Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.  
9.   Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 
10. Про прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства. 
11.  Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства, обрання 
осои, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. 

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.  

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів 
Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 79015, м. Львів, вулиця Ліська 16, аудиторія 
№ 203  в робочі дні (понеділок - п’ятниця), в робочий час з 10:00 до 13:00. В день проведення Загальних зборів – 
також у місці їх проведення за адресою: Україна, 79015, м. Львів, вулиця Ліська 16, аудиторія № 305. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Помічник ректора з організаційно-економічних 
питань - Політовська С.Г. 

Телефон для довідок: (032) 241-90-50. 
  



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

 “ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ” 

 

(тис.грн) 
Найменування показника  період 

звітний  попередній 
Усього активів 1240 1163 
Основні засоби  789 818 
Довгострокові фінансові інвестиції  2 2 
Запаси 55 55 
Сумарна дебіторська заборгованість 232 235 
Грошові кошти та їх еквіваленти 125 1 
Нерозподілений прибуток  121 118 
Власний капітал  868 865 
Статутний капітал  443 443 
Довгострокові зобов'язання  - - 
Поточні зобов'язання  372 298 
Чистий прибуток (збиток) 3 4 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3919 3919 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук) - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  46 55 

  

Наглядова рада Товариства 


