
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова правлiння       Солтис Вiктор Петрович 

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

  М.П.  28.02.2018 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Тернопiльський молокозавод" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

46010, м.Тернопiль, вулиця Лозовецька будинок 28 

4. Код за ЄДРПОУ 

30356917 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0352)56-12-01 (0352)56-12-01 

6. Електронна поштова адреса 

ter_moloko@reyestr.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.03.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано 

у* 

44 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
03.03.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
molokija.com в мережі Інтернет 03.03.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

№ з/п Дата прийняття рішення 

Гранична сукупність 

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 28.02.2018 116234 464937 25 

Зміст інформації: 

28 лютого 2018 р. на загальних зборах акцiонерiв прийняте рiшення (протокол № 1 вiд 28.02.2018 р.) про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме: 

з 28.02.2018 р. надати Головi правлiння Товариства - повноваження на укладення правочинiв : вiдчуження будь-якого рухомого чи 

нерухомого майна (в т.ч. шляхом застави, продажу, обмiну, дарування та iн.), оренди, купiвлi-продажу, поручительства по зобов'язаннях 

третiх осiб (в т.ч. майнового), кредитних договорiв, договорiв про надання банкiвської гарантiї, про вiдкриття акредитивiв з банкiвськими 

установами i т.п., на умовах, визначених самостiйно, на власний розсуд. Гранична вартiсть таких правочинiв не може перевищувати 116234 

тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 464937 тис. грн. Спiввiдношення граничної 

сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 25 вiдсоткiв. Загальна 

кiлькiсть голосуючих акцiй – 373637235 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв 

– 369482640 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 369279073 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 (Нуль) шт. 

 
 


