
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       Рудий Iгор Васильович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
14.01.2019 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "ОЖИДIВСЬКИЙ АГРОРЕММАШ" 
2. Організаційно-правова форма 

 

3. Місцезнаходження 

80530, с.Ожидiв, Львывськоъ обл., . 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00905445 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(03264) 46-517 46-539 (03264) 46-517 46-539 

6. Електронна поштова адреса 

ogudivagro@bfg.lviv.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.01.2019 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* № Газета "Вiдомостi НКЦПФР"  

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://agroremmash.bfg.lviv.ua/ в мережі 

Інтернет 22.01.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

№ з/п Дата прийняття рішення 
Гранична сукупна 

вартість 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 11.01.2019 10000000.000000 2091.200000 573.800000 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 11.01.2019 року Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 11.01.2019 року, прийнято рiшення про надання 
згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: надати повноваження Головi Правлiння Товариства на вчинення та укладання значних 
правочинiв в сумi 10 млн. гривень. Вартiсть оцiнки майна товариства не здiйснювалась, вартiсть чистих активiв Товариства на 31.12.2017 року - 
2091,2 тис. гривень. "За" проголосувало 150 805 голосiв, що становить 100 % голосiв, що зареэстровались на Загальних зборах акцiонерiв. 
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