
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       Шевчук Олександр Анатолiйович 

(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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "ДIАПРОФ-

МЕД" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

03113, м.Київ, просп. Перемоги, буд.68/1, офiс 62 

4. Код за ЄДРПОУ 

24265186 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044)407-92-43 407-93-76 

6. Електронна поштова адреса 

tech@diapr.kiev.ua 

 

II. 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* 

84 (2837) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку" 
03.05.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
diaproph.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2018 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



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 27.04.2018 250000 27755 900.73 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством протягом одного року 

з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв, значних правочинiв, характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя готової продукцiї, закупiвля сировини та матерiалiв, договорiв перевезення, транспортного експедирування, 

зберiгання, страхування, доручення, комiсiї, банкiвського рахунку, розпорядження майновими правами iнтелектуальної власностi, лiцензiйних 

договорiв, договорiв комерцiйної концесiї, франчайзингу, виробничої кооперацiї, договорiв спiльної дiяльностi, мирових угод, договорiв 

поруки) ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 100 вiдсоткiв вартостi активiв емiтента за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв – 250 000 000,00 гривень (Двiстi п’ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) або еквiвалент 

вказаної суми в iноземнiй валютi за курсом, встановленим Нацiональним банком України на дату укладення, при цьому вартiсть будь-якого 

одного такого значного правочину не може перевищувати 27 755 000,00 гривень (Двадцять сiм мiльйонiв сiмсот п’ятдесят п’ять тисяч гривень 

00 копiйок) або еквiваленту вказаної суми в iноземнiй валютi за курсом, встановленим Нацiональним банком України на дату укладення. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 27 755 тис.грн.  

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 

900,73%.  

Спiввiдношення граничної вартостi одного правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 100%. 

 


	Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
	Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
	I. Загальні відомості
	II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

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

