
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "ЄВРОТЕРМIНАЛ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 01554901 

3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А 

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 494-35-46, (044) 467-59-47 

5. Електронна поштова адреса: info@euroterminal.kiev.ua 

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

інформації: http://euroterminal.kiev.ua/ 

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

ІІ. Текст Повідомлення  
Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів Генеральним директором Товариства Хуторним 

А.С., що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності в період з 26 

квітня 2018 року по 25 квітня 2019 року включно та які у відповідності із Статутом Товариства 

та чинним законодавством України вважатимуться значними правочинами, наступного 

характеру: договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, 

доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії, договорів спільної діяльності, 

мирових угод, договорів поруки граничною сукупною вартістю до 1 400 000 000 гривень 

(одного мільярду чотириста мільйонів гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в 

іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення, 

при цьому вартість будь-якого одного такого значного правочину не може перевищувати 700 

000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в 

іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення.  

Гранична сукупна вартість правочинів - 1 400 000 тис. грн.  

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 425 498 тис.грн.  

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності - 329,026%.  

Загальна кількість голосуючих акцій - 214 998 шт., кількість голосуючих акцій, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах - 214 998 шт., кількість голосуючих акцій, що 

проголосували "за" прийняття рішення - 217 998 шт., кількість голосуючих акцій, що 

проголосували "проти" прийняття рішення - 0 шт. 

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Генеральний директор    Хуторний А.С.    27.04.2018 


