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

Завальницька Надiя Богданiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

31.10.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Добробуд»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79014, м.Львiв, вул. Личакiвська, 128
4. Код за ЄДРПОУ
01353232
5. Міжміський код та телефон, факс
0676702535 д/н
6. Електронна поштова адреса
dobrobyd@bfg.lviv.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

31.10.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№209 Газета "Вiдомостi НКЦПФР"

03.11.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://dobrobyd.bfg.lviv.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 03.11.2017
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупність
№ з/п Дата прийняття рішення 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

30.10.2017

0

63.8

0

Зміст інформації:
30.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Добробуд» прийнято про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiвв. а
саме
Надати повноваження Головi правлiння ПрАТ «Добробуд» на пiдписання значних правочинiв, а саме договорiв, розпоряджень на вiдчуження
майна та основних засобiв ПрАТ «Добробуд», вартiсть яких становить 50 та бiльше вiдсоткiв вiд вартостi активiв Товариства;
вартiсть активiв 63,8 тис.грн.;
вартiсть правочину не визначалася;
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення прийняте одноголосно.

