Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
генеральний директор

Сирота Олег Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

12.04.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
76018, м.Iвано-Франкiвськ, Залiзнична, 22
4. Код за ЄДРПОУ
13655435
5. Міжміський код та телефон, факс
0342532370 0342243335
6. Електронна поштова адреса
info@lrz.if.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.04.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення розміщено
на сторінці

№ 74 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку"

18.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.lrz.if.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

18.04.2017
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупність
№ з/п Дата прийняття рішення вартості правочинів (тис.
грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

11.04.2017

350000

31315

1117.68

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв товариства 11.04.2017р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв –
укладення договорiв (контрактiв) щодо реалiзацiї Товариством продукцiї власного виробництва, якi укладатимуться протягом року з дати
прийняття цього рiшення, а їх гранична сукупна ринкова вартiсть не перевищуватиме 350 000 тис. грн. Вартiсть активiв товариства складає
31315 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв складає 1117,68%. Загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй 78251200 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 78064540 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували за прийняття рiшення – 78024760 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття рiшення - 9180 шт.

