Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
03.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№8
(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).
Директор

Левикіна Юлія Володимирівна

(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 "ЕЛТІК"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
50025 м. Кривий Ріг, Вул. Прорізна, буд. 93
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
01412762
5. Міжміський код та телефон, факс
(056)499-15-25, факс відсутній
6. Адреса електронної пошти
Lawyer@el-grad.com
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://eltic.el-grad.
com

03.04.2020

(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
03.04.2020

3
2 760

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
3 450

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
80

Зміст інформації:
Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності
протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути
предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності
Товариства за 2019 рік, (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання товарно- матеріальних цінностей та
послуг (виконання робіт); правочини щодо продажу Товариством продукції, виготовленої в ході його господарської
діяльності (у тому числі шляхом участі у тендері); правочини щодо придбання, відчуження, оренди, лізингу майна,
надання та отримання позики, кредитів, укладання договорів поруки, іпотеки, залогу, надання гарантій та
оформлення акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів).
Гранична сукупна вартість таких правочинів, укладених протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами не
повинна перевищувати 80 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
Доручити Наглядовій раді протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів розглядати питання підтвердження згоди
на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом
таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної звітності Товариства за 2019 рік.
Загальна кількість голосуючих акцій - 10 863 640, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах - 10 863 640. кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 10 863 640,
кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0

