
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів. 

 
Директор    Обрiзкiв Р. Л. 

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

26.07.2018 
(дата) 

 
 
 
 
 
 

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

 
І. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФIРМА "ТРОЯНДА" 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження 
 04123 м.Київ, вул. Осиповського, 1-А 
4. Код за ЄДРПОУ 
 03359658 
5. Міжміський код та телефон, факс 
 +380 (44) 430-14-30, +380 (44) 430-14-30 
6. Електронна поштова адреса 
 evgen@troianda.com.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
 (дата) 
2. Повідомлення     
 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 
3. Повідомлення розміщено на сторінці  в мережі Інтернет  
 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Ринкова вартість майна 
або послуг, що є 

предметом правочину 
(тис.грн) 

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у 

відсотках) 
1 2 3 4 5 
1 25.07.2018 49 500 310 550 15,94 

Зміст інформації: 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2018р. 
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: наглядова 
рада. 
Предмет правочину: надати згоду на вчинення значного правочину, а саме купівлі ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ "АГРОФIРМА "ТРОЯНДА" у Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "МЕРИДІАН" його частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕРЕДІАН 
ІНВЕСТ" у розмірі 9,9% статутного капіталу ТОВ "МЕРЕДІАН ІНВЕСТ". 
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 49500,00 
тис.грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 310550,00 тис.грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 15,94%. 
Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення не зазначається, тому що рішення не 
приймалось загальними зборами. 
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони 
визначені статутом акціонерного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені. 
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов 
фінансово-господарської діяльності емітента: рішення про надання згоди на вчинення значного правочину було 
прийнято наглядовою радою ПРАТ "АГРОФIРМА "ТРОЯНДА" 25.07.2018р. 
 

 


