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.
Директор
(посада)

Левикiна Юлiя Володимирiвна
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ЕЛТIК
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
50025, м. Кривий Рiг, вул. Прорiзна,93
4. Код за ЄДРПОУ
01412762
5. Міжміський код та телефон, факс
(056) 499-15-25 (056) 499-15-26
6. Електронна поштова адреса
urist@el-grad.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

https://eltic.el-grad.com
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
Співвідношення граничної
Гранична
Вартість активів
сукупності вартості правочинів
Дата
сукупність
емітента за даними
№
до вартості активів емітента за
прийняття
вартості
останньої річної
з/п
даними останньої річної
рішення
правочинів (тис. фінансової звітності
фінансової звітності (у
грн)
(тис. грн)
відсотках)
1
2
3
4
5
1
27.04.2018
2841.6
3552
80
Зміст інформації:
Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018 року попередньо схваленi значнi
правочини, якi вчинятимуться АТ "ЕЛТIК" у ходi його поточної господорської дiяльностi
протягом 1 року: правочини про придбання товарно-матерiальних цiнностей та послуг (виконання
робiт); правочини щодо продажу АТ "ЕЛТIК" продукцiї, виготовленої в ходi його господарської
дiяльностi (у тому числi шляхом участi у тендерi); правочини щодо придбання, вiдчуження,
оренди, лiзинг майна, надання та отримання позики, кредитiв, отримання гарантiй та акредитивiв,
продовження строкiв, термiнiв дiї, перегляд iстотних умов таких правочинiв. Гранична сукупнiсть
вартотi таких правочинiв, укладених протягом 1 року з дня прийняття рiшення Зборiв не повинна
перевищувати 80 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi АТ "ЕЛТIК" за
2017 рiк. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 2 841 600,00 гривень. Вартiсть активiв
за даними останої рiчної фiнансової звiтностi складає 3 552 000,00 гривень.

