
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 правління    Ворона Михайло Володимирович

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)
 
  М.П.  27.04.2018
    (дата)
    
 

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

 
I. Загальні відомості

 
1. Повне найменування емітента  Приватне акціонерне товариство "Дніпровуд"
 
2. Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
 
3. Місцезнаходження  13300, м.Бердичів, вул.Піонтковського, 2А
 
4. Код за ЄДРПОУ  31030962
 
5. Міжміський код та телефон, факс  (04143) 4-53-42, 4-53-42
 
6. Електронна поштова адреса  sveta@dniprowood.com
 

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

 
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  27.04.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у *  83, Відомості НКЦПФР  03.05.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого

видання)
 (дата)

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці

 dniprowood.com

  (адреса сторінки)
в мережі Інтернет  27.04.2018    
  (дата)    
 
* Зазначається при поданні до Комісії.  

mailto:sveta@dniprowood.com


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 24.04.2018 100000.00 106875.00 93.567251

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв  24.04.2018 р. прийнятi наступнi рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 
Установити, що протягом ІІ-ІV кварталів 2018 року та І кварталу 2019 року Голова
правління за погодженням із Наглядовою радою та без необхідності отримання попередньої згоди Загальних зборів акціонерів Товариства може вчиняти значні правочини, 
направлені на закупівлю Товариством необхідної сировини та на реалізацію продукції власного виробництва, за умови, що сума таких договорів (правочинів), укладених 
протягом визначеного цим рішенням періоду із одним контрагентом не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень. 
Загальна кількість голосуючих акцій   24 492, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 15 458, кількість голосуючих акцій, що проголосували
"за" 15 458, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" 0.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


