[
Титульний аркуш Повiдом лення
(Повiдомлення про iнформацiю)
Пiдтверджую

iдентичпiсть

та

достовiрнiсть

Тнформацi"i, що розкрита вiдповiщю до вимог

Положенпя

.

.

про

розкриття
.

iнформацi'i

емпентами щнних папср1в.

Голова Правлiння

Семенець lOpiй Григорович

(посада)

(прiзвище та iнiцiали керiвн11ка)

30.04.2018
(дата)

Особлива i11формацiн (iнформацiя про iпотс~шi цiннi паперн, серт11фiкат11 фонду операцШ з
11ерухомiстю) емiтента

1. Загальнi вiдомостi
1. Повне найменування емiтента
Прuватне т:цiоиерие товарuство «Бiзнес-цеитр «Пiдза.~tче»

2. Орrанiзацiйно-правова

форма

1Lриватне акцiонерне товариство

3. Мiсцезнаходження
79024, Лъвiв,
4.

вул. Богдана Хмельницькоrо,

176

Код за €ДРПОУ

32408191
5.

Мiжмiський код та телефон, факс

032-255-10-05 032-255-10-03

6.

Електронна поштова адреса
orenda@lembeгg.ua

Н. Данi про дату та мiсце опрнлюднення Повiдомлення ( Повiдомлення про iнформацiю)

1. Повiдомлення

розмiщено у заrальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Koмicii'

02.05.2018
(дата)

2. Повiдомлення

опублiковано

у*

№85 Вiдомостi Нацiоналыю'i кoмici'i з цiнних паперiв

та фондового ринку
(11омср та наltменува11ш1 офiцiйноrо друкованоrо в11дання)

3.

Повiдомлепня розмiщено на

сторiнцi

www.lembel'g.ua
(адреса сторiнки)

в мережi Iнтернет

_ _
04 05 2018
(дата)

04.05.2018
(дата)

Вiдомостi про прийнятrя рiшення про попередн € надання згод и на вчинення з начних правочинiБ

№з/п

Дата прнйнятгя рiш е1-шя

Гранична сукупнiсть

Вартiсть активiв емiтснта за

вартостi пра вочивiв (тис.

даш1м11 остапньо·i рiч1101

грн)

фi11ансово1 з вiтностi (тнс. грн)

Сniввiдношешш rранично1 су ку nностi

.

вартостi правочивiв до вартостi

активiв емiтснта за даш1м11 останньо·i

рiчно·i фiнансово·i з вiтностi (у вiдсотках)

1

2

3

4

5

1

30.04.2018

180000

133049.3

135.29

Змiст iнформацii":

За рiшенням единого акuiонера ПрАТ БЦ "Пiдзамче" (Рiшення №1 вiд 30.04.2018 року) прийнято рiшення попередньо падати згод1 на

вчинення значних правочинiв. ринкова вартiсть майна або послуг. що € предметом таких правочинiв перевищуе 25 вiдсоткiв. але менша нiж 50
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньо'i рiчноi' звiтностi за 2017 р. та попередньо схвалити значui правочини, ринкова вартiсть майна або
nослуг, що е предметом таких правочинiв перевищуе 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньо'i рiчно"i звiтностi за 2017 р. Попередне
схвалення правочинiв надасrься та дiйсне протягом одного року з дати проведения рiчних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного
товариства «БIЗНЕС-ЦЕНТР «ПIДЗАМЧЕ» на укладення договорiв, контрактiв, iнших правочинiв щодо купiвлi-продажу рухомоrо та
нерухомого майна, отримання позик, позичок, кредитiв вiд рiзних фiнансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в аренду.
заставу. заснування (участi в статутному капiталi) юридичних осiб будь-яко·i органiзацiйно·i форми i таке iнше. Гранична сукупна вартiсть
правочинiв - 180 ООО тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останнъо"i рiчноi." фiнансовоi." звiтностi: 133049.3 тис. грн. Спiввiдношення
гранично"~" сукупноi." вартостi правочинiв до вартостi активiв ем iтента за даними останньо"i pi<rнo"i· фi нансовоi." звiтностi (у вiдсотках): 135.29%.

Заrальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 74430 шт.: кiлькiсть голосуючих акцiй, що заресстрованi для участi у заrальних зборах - 74430 шт.;
кiлькiсть rолосуючих акцiй, що проголосували "за" при:йняття рiшення - 74430 шт.; "проти" - О.

#

