Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Колосов Андрiй
Альбертович

Директор
(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

02.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
68400, Одеська обл, Арцизький район, м. Арциз, вул. Машиностроїтелiв, буд. 4
4. Код за ЄДРПОУ
00379270
5. Міжміський код та телефон, факс
(048) 743-74-68 (048) 743-74-68
6. Електронна поштова адреса
00379270@sc-ua.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

82(2835) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

30.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

00379270.sc-ua.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

02.05.2018
(дата)

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

10000.00

24.7

404858.3

Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 27.04.2018 р.;
вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема:
характеру правочинiв:
На загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ», якi вiдбулися
27.04.2018 р. було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому числi правочинiв, пов’язаних з укладенням кредитних
договорiв, договорiв поруки , договорiв застави майна , взяття позик та кредитiв в банках або кредитних спiлках пiд заставу будь-якого майна
Товариства, та/або пролонгацiю та/або внесення змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в
тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого
рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiв
вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо; правочинiв пов’язаних з
укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв - не бiльш нiж 10 000 000 (Десять мiльйонiв) грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 24,7 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
– 404858,3 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13594 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 13594 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 13594 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 штук.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

