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
(посада)

(підпис)

Артемович Iгор Володимирович
(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79024, м. Львiв, Бескидська,44
4. Код за ЄДРПОУ
05393518
5. Міжміський код та телефон, факс
0322249474 0322249288
6. Електронна поштова адреса
eko-dim@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 80 Вiдомостi НКЦПФР
27.04.2017
(номер та найменування офіційного
(дата)
друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на
eko-dim.ua
в мережі Інтернет
27.04.2017
сторінці
(адреса сторінки)
(дата)

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

Гранична
Вартість активів
сукупність
емітента за даними
№ Дата прийняття
вартості
останньої річної
з/п
рішення
правочинів (тис.
фінансової
грн)
звітності (тис. грн)
1
1

2
25.04.2017

3
564546

4

Співвідношення
граничної сукупності
вартості правочинів до
вартості активів емітента
за даними останньої
річної фінансової
звітності (у відсотках)
5
200

282273
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “Холдингова компанiя “ЕКО-ДIМ” 25.04.2017р.
(Протокол Загальних зборiв 25/04/17 вiд 25.04.2017) прийнято рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть,
а саме договори кредиту, договори застави. договорiв iпотеки, iнвестицiйних договорiв,
договорiв про передачу функцiй замовника будiвництва та договорiв будiвельного
генпiдряду i пiдряду, якi можуть вчинятися Товариством до “25” квiтня 2018 року.
Встановлено, що гранична сумарна вартiсть кожного iз вказаних правочинiв не
перевищуватиме подвiйної вартостi активiв станом на 31 грудня 2016 року, а саме 564546,0
тис. грн.. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної звiтностi 282273,0 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi кожного з правочинiв до вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 200%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй–
77404шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах–
77293шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення–77293шт.,
«проти»–0 шт., “утрималися”-0 шт.

