
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       Якимович Юрiй Iванович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   11.04.2018 
        (дата) 
          
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Приватне акціонерне товариство 

"ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ" 
  
2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   82434, c.Дулiби, вул.Заводська, буд.27. 
  
4. Код за ЄДРПОУ   00110191 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (0245) 3-64-47, (0245) 3-64-47 
  
6. Електронна поштова адреса   galenergo@ukr.net 
  

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

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   11.04.2018 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

  №71, Газета "Відомості НКЦПФР"   13.04.2018 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  http://galenergobudprom.bfg.lviv.ua/ 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   13.04.2018       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 
 

№ 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.) 

Співвідношення ринкової вартості майна 
або послуг, що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у 

відсотках) 
1 2 3 4 5 

1 11.04.2018 100000,00 76865,00 130,100000 
Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол № 6 від 11 квітня 2018 року) зборами прийнято рішення: 
1. На підставі статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства", надати згоду на вчинення Товариством, протягом 1 (одного) року з дня проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства, попередньо схвалених правочинів за результатами розгляду питання № 9 порядку денного Загальних зборів, як правочинів, щодо яких є 
заінтересованість. 
2. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства, 
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів 
щодо яких є заінтересованість, схвалених пунктом 1 цього рішення, для укладення та виконання яких не вимагається прийняття будь-якого іншого рішення Загальними 
зборами акціонерів, Наглядовою радою чи іншим органом управління Товариства. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 

 


