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

Берестовий Сергiй Олексiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.04.2018

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 "Насiння Чернiгiвщини"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
14007, м.Чернiгiв, вул. Володимира Дрозда,3
4. Код за ЄДРПОУ
00721509
5. Міжміський код та телефон, факс
(0462) 727585 (0462) 694861
6. Електронна поштова адреса
semenach14@gmail.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№ 80 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

26.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://www.semena.cn.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 26.04.2018
(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

24.04.2018

500000

31614.9

1581.53

Зміст інформації:
Затвердити рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть яких складає бiльше 25% вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з
дати прийняття цього рiшення до наступних загальних зборiв сукупною вартiстю 500 000 000 гривень, а саме: - договорiв на закупiвлю та
реалiзацiю насiння, договорiв на виконання пiдрядних робiт, послуг; договорiв купiвлi-продажу та поставки товарiв, обладнання; кредитних
угод (кредитних договорiв), укладених з банками та фiнансовими установами; договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики;
надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй; надання Товариством
порук, страхування майна Товариства, вiдчуження майна Товариства. Надати Головi правлiння повноваження погоджувати умови правочинiв
протягом року до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв 2019 року- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства,
яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв 500 млн. грн., вартiсть активiв емiтента на 31.12.2017 - 31614,9 тис. грн., спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента - 1581,53 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2739741 шт., кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2495816 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА"
прийняття рiшення - 2495816 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 91,097%
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ), "проти" - 0 акцiй (0%)

