
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів.

т.в.о. Голови правлiння Помазна Свiтлана Iванiвна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

20.04.2018М.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 "ЧЕРНIГIВРИБГОСП"

2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
14014, Чернiгiвська обл., Чернiгiвський р-н, с.Жавинка, вул. Дачна, 7

4. Код за ЄДРПОУ
00476820

5. Міжміський код та телефон, факс
(0462)662244 (0462)662244

6. Електронна поштова адреса
cherribhoz@ukr.net

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у* № 76 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 20.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого

видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці www.cherfish.com.ua в мережі Інтернет 20.04.2018

(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 16.04.2018 20000 22893 87.36

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв 16.04.2018 прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть майна
або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi та якi можуть вчинятися вiд iменi Товариства Головою Наглядової ради, в рамках страхової, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi
Товариства, предметом яких є одержання кредитiв та/або позик на суму, що перевищує 25% вартостi активiв товариства (в банкiвських
установах на суму до 20 (двадцяти) мiльйонiв гривень), надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення
кредитних та/або позикових операцiй Товариства, надання Товариством порук, страхування майна Товариства, вiдчуження майна Товариства,
купiвлi-продажу рухомого i нерухомого майна, поставки товару, комiсiї протягом одного року (до наступних загальних зборiв акцiонерiв 2019
року) з дати прийняття такого рiшення з граничною вартiстю кожного з таких правочинiв 20 мiльйонiв гривень. Надати право Головi
Наглядової Ради пiдписувати вiдповiднi документи. Вартiсть активiв емiтента станом на 31.12.2017 становить 22893 тис. грн. Спiввiдношення
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 87,36% (становить
бiльше 50% вартостi активiв емiтента)
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3246205 штук, кiлькiсть акцiй, що зареєструвалися для участi у зборах - 3246205, голосували "За"
прийняття рiшення - 3246205 акцiй (100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 99,33% вiд загальної кiлькостi акцiй), "проти" -0.


