Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова правлiння

Лобода Олег Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

07.04.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів)емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Агрохiмцентр"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02090, м. Київ, вул. Лобачевського, 23/4-б
4. Код за ЄДРПОУ
23497084
5. Міжміський код та телефон, факс
044 574-29-06 044 296-16-57
6. Електронна поштова адреса
office@agrokhimcentre.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.04.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

69 Вiдомостi НКЦПФР

11.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.aghrokhimcentr.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

07.04.2017
(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

07.04.2017

30000

44312

67.7

Зміст інформації:
Емiтент повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 07.04.2017 року (протокол №1) прийнято рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме попередньо надати згоду Товариству вчиняти значнi правочини з iншими суб"єктами
господарювання протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення граничною сумарною вартiстю, що не перевищує 30000
тис.грн. або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, що дiятиме на дату вчмнення вiдповiдного
правочину. Вказанi правочини стосуються : одержання Товариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових зобов’язань),
авалювання векселiв, овердрафтiв, факторингу, гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг;
передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань
Товариства; договорiв вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу; депозитних договорiв; договорiв лiзингу (оренди); договорiв
поставки, купiвлi-продажу, надання послуг Товариством вiдповiдно до умов, вiзначених наглядовою радою товарисмства.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 44312 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 67.7%. Загальна кiльткiсть голосуючих акцiй
складає 7155085шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах - 6682642 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували "за" - 6682642шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 шт.
Особа, що зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно
законодавства.
Голова правлiння Лобода О. М.

