Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство
"ЕЛЕКТРОГРАД"

2. Код за ЄДРПОУ

30734728

3. Місцезнаходження

01601, м. Київ, пл.Спортивна,буд.1А,Бiзнесцентр"Гулiвер",17поверх

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 394-91-19 (056) 499-15-26

5. Електронна поштова адреса

urist@el-grad.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації

http://electrograd.com.ua/emit-information

7. Вид особливої інформації

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2017 року попередньо схваленi значнi
правочини, якi вчинятимуться АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" у ходi його поточної господорської
дiяльностi протягом 1 року: правочини про придбання товарно-матерiальних цiнностей та послуг
(виконання робiт); правочини щодо продажу АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" продукцiї, виготовленої в ходi
його господорської дiяльностi (у тому числi шляхом участi у тендерi); правочини щодо придбання,
вiдчуження, оренди, лiзинг майна, надання та отримання позики, кредитiв, отримання гарантiй та
акредитивiв, продовження строкiв, термiнiв дiї, перегляд iстотних умов таких првочинiв. Гранична
сукупнiсть вартостi таких правочинiв, укладених протягом 1 року з дня прийняття рiшення Зборiв
не повинна перевищувати 80 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi АТ
"ЕЛЕКТРОГРАД" за 2016 рiк. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 55 390 400,00
гривень. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 69 238 000,00
гривень. За прийняття Рiшення голосували "ЗА" - 2 бюлетеня, в яких визначено 925 голосiв, що
складає 100% вiд кiлькостi голосiв, що беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"ПРОТИ" - 0 бюлетеня в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, що беруть
участь у Зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 бюлетеня в яких
визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, що беруть участь у Зборах та є
власниками голосуючих акцiй.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння

Захарченко Юрiй Миколайович
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

27.04.2017
(дата)

