
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРЯНКА" 

2. Код за ЄДРПОУ: 01565276 

3. Місцезнаходження: 08132, м. Вишневе, вул. Першотравнева, 7 

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00 , (044) 496-32-00  

5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://fozzy.ua 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

Протоколом № 06-2017 рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ "ДНIПРЯНКА" 03.04.2017 р. 

було прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ходi поточної 

господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв 

Товариства значних правочинiв, у тому числi, але не виключно правочинiв, пов’язаних з 

укладенням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням змiн до умов кредитних 

договорiв, укладених Товариством, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та 

майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам 

Товариства, поставки, укладення договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв 

придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення 

договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв 

пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких iнших господарських договорiв, за якими 

Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн граничною сукупною вартiстю 3 

849,2 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалежно 

вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих 

коливань курсу гривнi до iноземних валют. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi: 35377 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 

10,88%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3 551 734, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi у загальних зборах - 3 551 249, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення: "За" - 3 551 249 голосiв, що складає 100 % 

голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi, "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв 

вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Генеральний директор                                                           Владович В.Ю. 

04.04.2017 


