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.
Генеральний директор
Попов Олександр Iванович
(прізвище та ініціали
(посада)
(підпис)
керівника)
М.П.

26.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента
2. Організаційно-правова
форма емітента
3. Місцезнаходження
емітента
4. Код за ЄДРПОУ
5. Міжміський код та
телефон, факс
6. Електронна поштова
адреса
7. Вид особливої інформації

Приватне акцiонерне товариство “Галнафтохiм”
Приватне акціонерне товариство
79032 мiсто Львiв вулиця Пасiчна
23958622
(032) 221-43-99 (032) 298-92-64

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних
26.04.2017
Комісії
(дата)
2. Повідомлення
(номер та найменування офіційного друкованого
опубліковано у
(дата)
видання)
3. Повідомлення розміщено
в мережі
https://www.galnchim.com.ua
26.04.2017
на сторінці
Інтернет
(адреса сторінки)
(дата)

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

Співвідношення граничної
Гранична
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
Дата
сукупність
№
за даними останньої річної до вартості активів емітента за
прийняття вартості
з/п
фінансової звітності (тис.
даними останньої річної
рішення правочинів
грн)
фінансової звітності (у
(тис. грн)
відсотках)
1
2
3
4
5
1 25.04.2017 1697192.5 678877
250
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ГАЛНАФТОХIМ” (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 року) 25 квiтня 2017 року прийнято
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть
вчинятись ПрАТ „Галнафтохiм” протягом одного року з дати проведення загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ “Галнафтохiм”, такi як договори купiвлi-продажу, поставки, в тому числi
i зовнiшньоекономiчнi, позики, отримання кредитiв (в тому числi у нерезидентiв),
перевезення, транспортного експедирування, зберiгання, доручення, управлiння майном,
надання послуг, комiсiї, застави, поруки, iпотеки, вiдступлення права вимоги, банкiвського
вкладу, банкiвського рахунку, комерцiйної концесiї, спiльної дiяльностi, найму, пiдряду та
iншi господарськi договори (в тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з граничною сукупною
вартiстю на суму 1697192,50 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi: 678877 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) : 250 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй емiтента: 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

