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

 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення  

Гранична сукупна 
вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 
1 2 3 4 5 
1 25.04.2019 409 228 1 636 914 25 

Зміст інформації: 
25.04.2019 р. загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів. За даними річної фінансової звітності за 2018 рік, загальна сума активів становить 1 636 914 тис. 
грн. Граничні суми значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року (до 25 квітня 2020 
року): 
 
Предмет правочину                                                                                  Граничні суми 
правочину, тис. грн. 
Страховий платіж за договором страхування або перестрахування Платіж, що не перевищує 409 228 тис. грн. 
Укладання договору придбання або продажу цінних паперів                 Загальна сума  правочину не більше 
409 228 тис. грн. 
Придбання або реалізація рухомого чи нерухомого майна, інших                 Загальна сума  правочину не більше 
409 228 тис. грн. 
 
Загальна кількість голосуючих акцій - 364000, кількість голосуючих акцій, тщо зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 364000, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 364000, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували "проти" прийняття рішення - 0. 
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