
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента - ПрАТ "УВТК" 

I. Загальні відомості. 

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "УВТК".  

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20789900.  

3. Місцезнаходження: 79034, м. Львів, вул. Навроцького, 6.  

4. Міжміський код, телефон та факс: телефон (032) 294-96-08; факс (032) 294-96-07.  

5. Електронна поштова адреса: uvtk@emitent.net.ua.  

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

інформації: http://uvtk.informs.net.ua. 

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

вчинення значних правочинів.  

II. Текст повідомлення. 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

30.04.2018. Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 

Предмет правочину: Попередньо схвалити значні правочини, вартість кожного з яких перевищує 

25 відсотків вартості активів ПрАТ «УВТК» за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, які 

можуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 

не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності ПрАТ «УВТК» загальною граничною 

сукупною вартістю не більше 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень 00 копійок, зокрема, але 

не обмежуючись: кредитні договори; договори позики; договори застави; іпотеки для 

забезпечення зобов’язань товариства та інших осіб; договори поруки для забезпечення 

зобов’язань ПрАТ «УВТК» та інших осіб; договори страхування; договори купівлі-продажу 

будь-якого майна ПрАТ «УВТК», інші види договорів, передбачені законодавством України.  

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15 536 400 грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 77,23%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 

83141 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 74361 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 71096 шт. Кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 3265 шт.  

III. Підпис та посада. 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність, згідно з чинним законодавством.  

Директор ПрАТ "УВТК" Трофимчук Ю.В. 

 


