Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
22.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№1
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами).
Генеральний директор

Попов О.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Галнафтохім"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79032 місто Львів, вулиця Пасічна 167
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
23958622
5. Міжміський код та телефон, факс
032-221-43-99, 032-298-92-64
6. Адреса електронної пошти
juristic@galnchim.com.u
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://www.galnchi
m.com.ua/newsr.ph
p

22.04.2020

(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)

1
1

2
22.04.2020

3
2 202 307,5

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
880 923

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
250

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Галнафтохiм" (Протокол № 1 вiд 22.04.2020
року) 22 квiтня 2020 року прийнято рiшення надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами, таких
як: договори купівлі-продажу (в тому числі і цінних паперів), поставки, в тому числі і зовнішньоекономічні, позики,
отримання кредитів (в тому числі у нерезидентів), перевезення, транспортного експедирування, зберігання, доручення,
управління майном, надання послуг, комісії, застави, поруки, іпотеки, відступлення права вимоги, банківського
вкладу, банківського рахунку, комерційної концесії, спільної діяльності, найму, підряду, брокерські договори та інші
господарські договори (в тому числі і зовнішньоекономічні) на суму (по кожному правочину окремо), що не
перевищує 250 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй - 2492432, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2492432, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 2492432, проти прийняття рiшення 0

