
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
07.12.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 0024 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Тимчасово здійснюючий 

повноваження генерального 

директора 

 

 

 

Стадницький Олександр Михайлович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента 
 Приватне акціонерне товариство "Львівський локомотиворемонтний завод" 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження 
 79018 Львів, Залізнична, 1А 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 00740599 
5. Міжміський код та телефон, факс 
 0322349222, 0322332455 
6. Адреса електронної пошти 
 info@lvivlrz.com 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку 
  
 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку www.lvivlrz.com 07.12.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів 

 

Зміст інформації: 

Рішенням акціонера приватного акціонерного товариства "Львівський локомотиворемонтний завод" №45/2020-1/7 від 02 грудня 2020 року 

(отриманого товариством 04.12.2020) було прийнято рішення внести зміни до Статуту ПрАТ "ЛЛРЗ" шляхом викладення його в новій 

редакції. 

 

До внесення змiн до Статуту акцiонер товариства мав право: 

1) брати участь в управлiннi товариством на умовах, визначених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами товариства; 

2) брати участь в розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди) в порядку і у спосіб, що передбачені законодавством і 

цим Статутом; 

3) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть товариства в порядку і в обсягах, визначених законодавством і цим Статутом; 

4) у разі здійснення товариством додаткової емісії акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання всіх 

або частини додатково розміщуваних акцій товариства; 

5) у разі ліквідації товариства отримувати частину майна товариства або вартість частини майна товариства в порядку, встановленому 

законодавством; 

6) обирати посадових осіб органів товариства; 

7) у передбачених законодавством випадках захищати в судовому порядку свої права, у тому числі вимагати від товариства відшкодування 

збитків. 

Акцiонер має також iншi права, передбаченi законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами товариства. 

 

Пiсля внесення змiн до Статуту акцiонер має право: 

1) отримувати, у визначені ним строк та формі, будь-яку інформацію про діяльність товариства; 

2) вимагати від товариства проведення за власний рахунок аудиторської перевірки його діяльності та укладення відповідного договору із 

аудитором (аудиторською фірмою). 

Акцiонер має також iншi права, передбаченi законодавством та Статутом. 

 


