
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.  

 

Голова правлiння       Сергiєнко Анатолiй Петрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

07.08.2017   М.П.  

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Коростенський завод "Янтар" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

11503, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2 

4. Код за ЄДРПОУ 

02969797 

5. Міжміський код та телефон, факс 

04142 40090 49065 

6. Електронна поштова адреса 

plb@yantar-lk.com.ua 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.08.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

148 (2653) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку" 
08.08.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
www.yantar-lk.com.ua в мережі Інтернет 09.08.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

№ з/п Дата прийняття рішення 

Гранична сукупність 

вартості правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 

вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 07.08.2017 300000 33190 903.887 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 07 серпня 2017 року. Найменування 

уповноваженого органу, що прийняв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – позачерговi загальнi збори 

акцiонерiв. 

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру – позачерговими загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати 

прийняття такого рiшення. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством до 07 серпня 2018 року, 

щодо придбання майна, отримання кредитних коштiв у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землi, продаж майна Товариства 

(земля, обладнання, автотранспортнi засоби та iншi активи), надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землi, вiдчуження майна Товариства, 

отримання Товариством позик, залучення фiнансових та iнших ресурсiв Товариством, створення та ведення спiльної поточної господарської 

дiяльностi; 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 300000,00 тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - (станом на 31.12.2016 р.) складає 33190 тис. грн.  

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 

вiдсотках) складає 903,887 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв емiтента рiшення про надання згоди на 

вчинення значних правочинiв складає 723222 штук голосуючих акцiй.  

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися (07.08.2017 р.) складає 

671793 штук голосуючих акцiй.  

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення – 671793 шт., або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi у загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано Голосiв, 

що «утримались» вiд прийняття даного рiшення, не зареєстровано. 

 


