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

27.04.2018

1500000

4534047

33.08

Зміст інформації:
27.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2018 вiд 27.04.2018р.) згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону
України «Про акцiонернi товариства» та пiдпункту 23 п.8.5.2. роздiлу 8 Статуту Товариства, прийнято рiшення попередньо надати згоду на
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення,
наступного характеру: - кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; - угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань
по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); - угоди
щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв
їх забезпечення; - угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в
оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); - будь-якi угоди, пов’язанi з набуттям Товариством прав
власностi на земельнi дiлянки чи пов’язанi з вiдчуженням Товариством прав власностi на земельнi дiлянки, а також правочини, якi згiдно
чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод; - угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так i
оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в
оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); - договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та
доповнення до них та пов’язанi з ними угоди; - цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в
iнших суб’єктах господарювання; - 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
комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; - договори позики; - договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики:
сировини, запасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв: 1,5 млрд. гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi – 4534047 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi товариства – 33.08 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 684731 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах - 684535 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 684535 шт. (100 % вiд
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, та
99,97 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.

