Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
2. Код за ЄДРПОУ 19015719
3. Місцезнаходження 02068, Україна, м. Київ, вул. Ревуцького, 12/1,
4. Міжміський код, телефон та факс044 570-21-86
5. Електронна поштова адреса pozniaky@mbk.biz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації www.pozniaky.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави
2 розділу III цього Положення: Попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів.
II. Текст повідомлення
26 квітня 2018р. річними загальними зборами Приватного акціонерного товариства
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» прийнято рішення про попереднє
надання згоди на вчинення правочинів, а саме:
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Попередньо
схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття
цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість
кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7
000 000,00 грн. (сім мільйонів гривень), та які відповідають наступним критеріям:
- отримання Товариством кредитів, позик;
- придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів,
продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства, в тому числі
замовлення ремонтних та монтажних робіт, оформлення правовстановлюючих документів на
об’єкти рухомого та нерухомого майна Товариства, та що продаються/придбаваються
Товариством.
Гранична сукупність вартість правочинів: 7 000 000,00 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
6 894 000,00 грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 101,5376%.
Станом на 20 квітня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право
брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить
2 301 170 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах,
становить: 2 237 806 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 2 237 806 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 шт.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством, статутом не визначені.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Новицька Л.П. підпис, м. п. 26.04.2018 р.

