
2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів 
№ 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 26.04.2018 3 499,65 18 837 18,58% 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "Ультра" вiд 26 квiтня 2018 року прийнято рiшення про 

схвалення Товариством значного правочину, а саме: внесення Товариством 3 499 650,00 грн. 

до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Профбудконсалт» у 

якості додаткового внеску учасника.  

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, становить 3 499 650,00 грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 18 837 

тис. грн.  

Спiввiдношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів 

емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 18,58%.  

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 10 000. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах становить 9975. Кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення становить 9975, та "проти" прийняття 

рiшення - 0. 

 
  



2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів 
№ 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 26.04.2018 2 796 18 837 14,84% 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "Ультра" вiд 26 квiтня 2018 року прийнято рiшення про 

схвалення Товариством значного правочину, а саме: придбання Товариством земельних 

ділянок кадастровий № 0520655300:02:011:0051, кадастровий № 0520655300:02:011:0052, 

кадастровий № 0520655300:02:011:0053 у Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Птахофабрика Поділля».  

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, становить 2 796 000,00 грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 18 837 

тис. грн.  

Спiввiдношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів 

емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 14,84%.  

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 10 000. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах становить 9975. Кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення становить 9975, та "проти" прийняття 

рiшення - 0. 

 


