
Дата вчинення дії  - дата прийняття загальними зборами Товариства рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів –  19.04.2019 р. 

 

 

У Повідомленні розкривається така інформація: 

 

 

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів – 19.04.2019 р.; 

відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: 

характеру правочинів: 

На загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА 

ЕЛІПС», які відбулися 19.04.2019 р. було прийнято рiшення про  попереднє надання згоди на 

вчинення Товариством значних правочинів, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш 

як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме :  

1. Отримання кредиту в ПАТ «МТБ БАНК» (місцезнаходження: 68003, Одеська область, м. 

Чорноморськ, проспект Миру, 28,  код ЭДРПОУ 21650966, далі - Банк) на суму не більш ніж 

400 000 тис. доларів чи еквівалент цієї суми у євро або в гривні  по курсу НБУ на дату отримання 

кредиту  на умовах, узгоджених з Банком, та передачі в заставу Банку майна (виробниче 

обладнання), що належать ПрАТ «Фірма Еліпс», далі - Товариство, на праві власності. 

2. Надання повноважень  Директору Товариства,  на підписання  кредитного договору, 

договорів застави, що будуть укладені між Товариством та   ПАТ «МТБ БАНК», та  інших 

документів, необхідних для отримання кредиту в ПАТ «МТБ БАНК». 

3. Звернення Товариства до Андрєєнкова В. Є., Андреєнкова О.Є., Хохлова В.Є.  з клопотанням 

надати власну поруку в забезпечення виконання Товариством зобов’язань перед Банком.. 

 Гранична сукупна вартість правочинів - не бiльш нiж 10 735 040, 00 грн. (еквівалент 400 тис. 

доларів по курсу НБУ станом на 19.04.2019 р. – дата прийняття загальними зборами товариства 

рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 100 долларов США – 

2683,7655 грн.)  чи не більш ніж  –  355 554 євро (еквівалент цієї суми у євро по курсу НБУ станом 

на 19.04.2019 р. – 100 євро – 3019,2362 грн.).  

 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 77817 

тис.грн.  

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 

даними останньої річної фінансової звітності становить – 13,8 %.  

Загальна кількість голосуючих акцій – 200 штук.  

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 200 штук.  

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 200 штук. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 штук.  

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi 

законодавством, статутом Товариства не визначенi. 

 

 


