Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Шевчук Юрiй Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

21.05.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
12122, Житомирська обл., Хорошiвський р-н, с. Рижани, вул.Заводська, 1
4. Код за ЄДРПОУ
00306012
5. Міжміський код та телефон, факс
(04145) 53159 (04145) 53159
6. Електронна поштова адреса
uh1969@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.05.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

97 Вiдомостi НКЦПФР

23.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

linenofdesna.com/filiji
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

23.05.2018
(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

18.05.2018

0

925

0

Зміст інформації:
Рiшенням позачергових загальних зборiв ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” вiд 18.05.18р. (прот.№2), вирiшено попередньо надати
згоду на вчинення Товариством правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв перевищує 25 вiдсоткiв i
сягає 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi та якi укладатимуться Товариством протягом року з
дати прийняття цього рiшення з купiвлi-продажу (поставки) продукцiї власного виробництва, сировини та матерiалiв, необхiдних для
виробництва, основних засобiв, корпоративних прав та цiнних паперiв, договорiв на постачання природного газу та електричної енергiї,
кредитних договорiв та договорiв позики, оренди, забезпечення (iпотеки, застави, поруки, банкiвської гарантiї тощо). Умови таких правочинiв
обов’язково узгоджуються Наглядовою радою Товариства. Рiшення про узгодження умов оформлюється протоколом засiдання Наглядової
ради. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – не визначено. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 925
тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
– не визначено. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1916852. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах –
1916852. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: «За» прийняття рiшення – 1916852, «Проти» прийняття рiшення – 0.

