
Титульний аркуш Повідомлення
 (Повідомлення про інформацію)

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

 
Директор    Матковський Михайло Леонiдович

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

М.П.
04.04.2018

(дата)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Вiнницяпобутхiм"

2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
21001, Вiнницька обл., м.Вiнниця, , вул,Академiка Янгеля,4

4. Код за ЄДРПОУ
30684913

5. Міжміський код та телефон, факс
(0432)52-20-32 (0432)52-20-32

6. Електронна поштова адреса
office@vn.lotos.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.04.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у* №67 Вiдомостi НКЦПФР 06.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці Lotos.ua в мережі Інтернет 04.04.2018
(адреса сторінки) (дата)



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ 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 04.04.2018 201545.4 499741 40.32

Зміст інформації:

РIШЕННЯМ №1/2018 вiд 04.04.2018 р. ОДНООСОБОВОГО АКЦIОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЯПОБУТХIМ" (це Рiшення акцiонера має статус
протоколу загальних зборiв акцiонерiв товариства), а саме ВАТ "Невська Косметика" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо якого є
заiнтересованiсть, а саме: Контракт №206 вiд 28.03.2016 р. з ВАТ "Невська Косметика" (основний державний реєстрацiйний номер 1027806078893, мiсцезнаходження: Росiйська
Федерацiя, м. Санкт-Петербург, проспект Обухiвської оборони, б. 80), щодо придбання сировини. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 201545,4 тис.грн., вартiсть
активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 499741,0 тис.грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 40,32%.

 Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що належать одноособовому акцiонеру ПрАТ "ВIННИЦЯПОБУТХIМ", а саме ВАТ "Невська Косметика" i якими приймалось дане рiшення -
266367 шт

 


