
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 27.04.2018 30000,00 23378,00 128,325776 

Зміст інформації: 

Відповідно до чинного законодавства акціонери можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством в процесі фінансово- господарської діяльності протягом року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і 

більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Тому черговими загальними зборами (Протокол №20 від 27.04.2018 

року) було прийняте рішення попередньо  надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у процесі  господарської діяльності 

виключно за рішенням наглядової ради у період з 27.04.2018 р. по 26.04.2019 р. (включно) наступного характеру: - правочини на реалізацію готової продукції на суму 

не більше 30 млн. грн. Загальна кількість голосуючих акцій товариства 46732 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, 46682  

шт. За дане рішення проголосувало 46682  голосуючих акцій, що становить 99,89 % голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій. 

"проти" -  немає. 

2 27.04.2018 8000,00 23378,00 34,220207 

Зміст інформації: 

Відповідно до чинного законодавства акціонери можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством в процесі фінансово- господарської діяльності протягом року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і 

більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Тому черговими загальними зборами (Протокол №20 від 27.04.2018 

року) було прийняте рішення попередньо  надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у процесі  господарської діяльності 

виключно за рішенням наглядової ради у період з 27.04.2018 р. по 26.04.2019 р. (включно) наступного характеру: - правочини щодо оренди основних фондів на суму не 

більше 8 млн. грн. Загальна кількість голосуючих акцій товариства 46732 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, 46682  шт. За 

дане рішення проголосувало 46682  голосуючих акцій, що становить 99,89 % голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій. 

"проти" -  немає. 
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