
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова правлiння       Шумило Микола Михайлович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

07.03.2019 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛМIЗ" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

24102142 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 566-87-22 

6. Електронна поштова адреса 

elmiz@ukr.net 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.03.2019 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* - - 
 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.elmiz.com в мережі Інтернет 11.03.2019 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



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 сукупності 

вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 07.03.2019 1427270 285454 500 

Зміст інформації: 

Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах Приватного акцiонерного товариства "ЕЛМIЗ" вiд 07.03.2019 р. (Протокол №20 

рiчних загальних зборiв ПрАТ "ЕЛМIЗ" вiд 07.03.2019 р.) вирiшили:  

попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинiв (кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, 

безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких 

договорiв), якi будуть укладенi Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних зборiв Товариства, на суму не бiльше як 500 % 

вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2018 рiк (на загальну сукупну суму/вартiсть не бiльш 1427270, 0 тис.грн. (один  мiльярд чотириста 

двадцять сiм мiльйонiв двiстi сiмдесят тисяч гривень 00 коп.) за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою 

Товариства. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2018 р. склала 285454,0 тис. грн. (двiстi вiсiмдесят 

п'ять мiльйонiв чотириста п'ятдесят чотири тисячi гривень 00 копiйок). Уповноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства 

Голову правлiння Товариства або уповноважену особу, що дiє на пiдставi нотарiально посвiдченої довiреностi та визначена рiшенням 

Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення вiдповiдних договорiв. 
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