


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ з/п Дата прийняття рішення 
Гранична сукупність 

вартості правочинів (тис. 
грн) 

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 19.04.2017 102533.4 113926 90 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 19.04.2017р.; найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв Товариства. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини, ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2016 рiк, а саме правочини, сукупна гранична вартiсть яких не перевищуватиме 90 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (на кожен правочин), наступного характеру: - правочини направленi на отримання Товариством поворотної фiнансової 
допомоги на безпроцентнiй основi, а також договорiв iпотеки споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов'язаних з 
укладенням договору поворотної фiнансової допомоги на безпроцентнiй основi, крiм того: кредитнi та депозитнi угоди; угоди пов'язанi з 
забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави 
майна, iпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в 
оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, 
так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в 
оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування, угоди будiвельного пiдряду; лiзингу; угоди щодо послуг 
рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; угоди на проведення 
ремонтно-будiвельних робiт; договори спiльної дiяльностi та iншi правочини, пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства. Гранична 
сукупнiсть вартостi правочинiв:102 533,4 тис. грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:113 926 тис. грн.; 
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 90%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 511 155шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 511 069 шт.; 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 511 069шт.; та "проти" прийняття рiшення: 0 шт.  
 


