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.
Директор виконавчий

Крайняк Рудольф

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.10.2017

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 "СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ
ПIДПРИЄМСТВО "ТЕРIХЕМ-ЛУЦЬК"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43020, мiсто Луцьк, вулиця Рiвненська, будинок 76А
4. Код за ЄДРПОУ
25093118
5. Міжміський код та телефон, факс
0332 78 81 70 0332 78 81 78
6. Електронна поштова адреса
lyudmyla.gorbach@ua.tervakoskifilm.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.10.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

№ Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

TERICHEM-LUTSK.COM
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

1

2

3

4

5

1

27.10.2017

150000

282461

53.1

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину 27.10.2017 р. Орган, що прийняв рiшення, - єдиний акцiонер
Товариства, що володiє 100% акцiй. Предмет правочину - надання Товариством безпроцентної позики. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом правочину - 150 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 282 461 тис .грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 53,1 %. Оскiльки Товариство має єдиного акцiонера, що володiє 100% акцiй, у т.ч. 100 % голосуючих акцiй,
рiшення прийняте єдиним акцiонером одноосiбно.

