Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод
"Промприлад"

2. Ідентифікаційний код
юридичної особи

05782912

3. Місцезнаходження

76000, мiсто Iвано-Франкiвськ, Академiка Сахарова, 23

4. Міжміський код, телефон та
факс

(0342) 75-05-92 (0342) 78-42-01

5. Електронна поштова адреса

prylad@prylad.com.ua

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

http://www.prylad.com.ua/index.php/ua/zavod/informatsiiaemitenta/osoblyva-informatsiia

7. Вид особливої інформації

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

II. Текст повідомлення
19 березня 2019 року рiшенням рiчних загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства
"Iвано-Франкiвський завод "Промприлад" (надалi-Товариство) (Протокол №28 вiд 19.03.2019р.)
На пiдставi пункту 22 частини другої статтi 33, частини третьої статтi 70 та статтi 71 чинного
Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо надано згоду на вчинення значних
правочинiв, якi одночасно є правочинами, щодо яких є заiнтересованiсть, якi вчинятимуться
Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного
календарного року з дати прийняття такого рiшення, а саме на укладення Товариством Договору(iв) iпотеки нерухомого майна Товариства iз граничною сукупною вартiстю, що не перевищує 56
000 000 (п’ятдесят шiсть мiльйонiв) гривень. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi
правочинiв до вартостi активiв Товариства за данними останньої фiнансової звiтностi - 249, 15%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 42414 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi
для участi у загальних зборах - 37088 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"
прийняття рiшення - 37038 голосiв, що становить 99,87% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 4 голосiв, що
становить 0,01% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих простих iменних 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

Колiсник Вячеслав Iванович
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

20.03.2019
(дата)

