Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства
„Опілля” 24.11.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть
бути укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з
дати прийняття такого рішення граничною вартістю 200 000 000,00 (двісті мільйонів)
гривень, а саме:
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів ( договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав ( в тому числі – прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій,
виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або
кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів,
додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.
При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів
значних правочинів не може перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, а строк
таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 10 (Десять) років.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на
31.12.2017 р.) – 43516 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 459,60 %. Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй станом на дату прийняття загальними зборами акцiонерiв
емiтента рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв складає
3700153 штук голосуючих акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 24.11.2018 р., складає 3700151 шт. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення 3700151 шт., або 100 %.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття даного рiшення голосiв
0 шт., або 0 %.

