Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

26.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

3
(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)
Голова правлiння

Смирнов Олександр Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Радсад"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
57160, Миколаївська обл., с-ще Радiсний Сад Миколаївського р-ну Миколаївської обл., вул. Миру,
1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00413989
5. Міжміський код та телефон, факс
(0512) 51-81-54 (0512) 51-81-54
6. Адреса електронної пошти
info@radsad.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.
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника
фондового ринку

www.radsad.com

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупна
№ з/п Дата прийняття рішення вартість 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

25.04.2019

135514.8

150572

90

Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 25.04.2019р. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх 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 сукупна вартiсть правочинiв: 135514,8 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 150572,0 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 90% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 511155 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 511 069 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за": 511 069 шт. та "проти"
прийняття рiшення: 0 шт.

