
Шановні акціонери ПАТ "Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів" 
Дирекція Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 22 квітня 2016 року за 

адресою: 82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 73 (актовий зал). 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів: станом на 24 годину 18 квітня 2016 року. 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 
7. Прийняття рішення про переобрання Ревізійної комісії. 
8. Прийняття рішення про переобрання Наглядової ради Товариства. 
9. Визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства. 
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися  Товариством протягом одного року. 
 

Початок реєстрації учасників зборів о 09 год. 30 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 50 хв. Початок зборів о 11 год. 00 хв. 
Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право 

представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.   
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за адресою проведення зборів з понеділка по п’ятницю, з 

8-00 до 16-30 год. Контактна особа – головний бухгалтер Хирович Марія Володимирівна. Довідки за тел. (03244) 1-03-75.     
 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн) 

Найменування показника період 
Звітний 2015 р. Попередній 2014 р. 

Усього активів                               36522 2663 
Основні засоби 36030 2147 
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси 387 3 
Сумарна дебіторська заборгованість 104 154 
Грошові кошти та їх еквіваленти              1 - 
Нерозподілений прибуток   - - 
Власний капітал                              36276 2588 
Статутний капітал                            2198 2198 
Довгострокові зобов'язання                   - - 
Поточні зобов'язання                         246 75 
Чистий прибуток (збиток)                     + 124 + 2 
Середньорічна кількість акцій (шт.)          8793619 8793619 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                                - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду               - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                            57 87 

 
ПАТ «ДЗУБМ»  

 


