ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)
29.04.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
3
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
генеральний директор
Авдеюк Iлля Миколайович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4.Ідентифікаційний код юридичної
особи
5. Міжміський код та телефон, факс
6. Адреса електронної пошти
7. Найменування, ідентифікаційний
код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника
фондового ринку.
8. Найменування, ідентифікаційний
код юридичної особи, країна
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реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює подання
звітності та/або адміністративних
даних до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (у
разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на www.dinas.com.ua
власному веб-сайті учасника
(URL-адреса веб-сайту)
фондового ринку

29.04.2021
(дата)

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

№
з/п

1
1

Дата
прийнят
тя
рішення
2
27.04.202
1

Граничн
а
сукупна Вартість активів емітента за даними
вартість останньої річної фінансової звітності
правочи
(тис. грн)
нів (тис.
грн)
3
4
170834

345470

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
49.45

Зміст інформації:
27.04.2021р. Загальними зборами акціонерiв (протокол№28) прийнято рішення про надання попередньої згоди на
укладання Генеральним директором або іншою уповноваженою ним особою значних правочинiв, якi
вчинятимуться Товариством впродовж року з дати проведення цих чергових загальних зборiв щодо реалiзацiї,
купiвлi-продажу, поставки, комiсiї на суму до 170834915 гривень (сто сiмдесят мiльйонiв вiсiмсот тридцять чотири
тисячi дев’ятсот п’ятнадцять гривень), що не перевищує 49,45% вартостi активiв товариства за даними останньої
фiнансової звiтностi. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 33138488шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах 33129563шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"
33129563шт., "проти" 0шт., "утримався" 0шт. Рiшення прийнято.
27.04.202 345470
2
345470
100
1
Зміст інформації:
27.04.2021р. Загальними зборами акціонерiв (протокол№28) прийнято рішення про надання попередньої згоди на
укладання з АТ «ПУМБ» Генеральним директором або iншою уповноваженою ним особою значних правочинiв, якi
вчинятимуться Товариством впродовж року з дати проведення цих чергових загальних зборiв щодо кредиту,
застави, iпотеки, поруки в забезпечення власних зобов’язань або зобов’язань ПАТ «ЗНВКIФ «ДЖЕНЕРАЛ
IНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС», або змiни будь-яких умов вже укладених з АТ «ПУМБ» кредитних договорiв,
договорiв застави, iпотеки, поруки у межах їх граничної сукупної вартостi не бiльше нiж 100,0% вартостi активiв
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк. Iншi додатковi умови зазначених
договорiв з АТ «ПУМБ» вiд iменi Товариства приймаються на власний розсуд Генеральним директором або iншою
уповноваженою ним особою без необхiдностi отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рiшень
Загальних зборiв та iнших органiв Товариства. Уповноважити Генерального директора або iншу уповноважену ним
особу на пiдписання узгоджених значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством впродовж строку, що дiє до
дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 33138488шт., кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 33129563шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували "за" 33129563шт., "проти" 0шт., "утримався" 0шт. Рiшення прийнято.

