Емітенти цінних паперів ❯ Розкриття інформації ❯ Особлива та інша нерегулярна інформація ❯ 25.12.2020

Реквізити
Ідентифікаційний код юридичної особи суб’єкта подання

03081217

Найменування суб’єкта подання

Приватне акціонерне товариство "Укролфяжирпром"

Дата реєстрації емітентом електронного документа

24.12.2020

Вихідний реєстраційний номер електронного документа

1

Дата початку звітного періоду

24.12.2020

Дата закінчення звітного періоду

24.12.2020

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення

Генеральний директор

Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує
повідомлення

Черномор Олександр Олександрович

Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Укроліяжирпром"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Територія (область)

Київська область

Поштовий індекс

03142

Населений пункт

Київ

Вулиця, будинок

ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА, будинок 5

Міжміський код та телефон

050-312-73-68

Факс

-

Адреса електронної пошти

super-jir@ukr.net

URL-адреса на власному веб-сайті учасника фондового
ринку де розміщено Повідомлення

03081217.smida.gov.ua

Дата розміщення Повідомлення на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

24.12.2020

Інша інформація
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
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, %,
URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій
розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів

23.12.2020
3125.47
2259
138.36
https://03081217.smida.gov.ua/

/ засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте
рішення (1)
Зміст інформації в описовій формі

На загальних зборах акціонерів 23.12.2020 прийнято рішення
про надання згоди на вчинення значного правочину щодо
передання нерухомого майна, а саме, об’єкта незавершеного
будівництва в рахунок погашення боргу за зведеним
виконавчим провадженням № 63818418 від 03 грудня 2020
року, що перебуває на виконанні у Приватного виконавця
виконавчого округу міста Києва Лисенко Сергія
Олексійовича. загальна кількість голосуючих акцій - 5169760
простих іменних, кількість акцій, кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 5169760, кількість голосуючих акцій, які проголосували "за"
прийняття рішення -5169760, кількість голосуючих акцій, які
проголосували "проти" - 0 "

