
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до 
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Генеральний директор Воропай Г. М.

(дата)

04.05.2018

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 

з нерухомістю) емітента

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛПГ"

2. Організаційно-правова 
форма

3. Місцезнаходження 02121 м. Київ Горлівська, 220

4. Код за ЄДРПОУ 24574384

5. Міжміський код та 
телефон, факс

044-292-41-67 044-292-41-67

I. Загальні відомості

Акціонерне товариство

6. Електронна поштова 
адреса

office@lpg.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

28.04.2018

2. Повідомлення 
опубліковано у*

85 Бюлетень "Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку"

(дата)

(номер та найменування офіційного друкованого 
видання)

04.05.2018

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

lpg.com.ua

(адреса сторінки)

в мережі 
Інтернет:

04.05.2018

(дата)

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

26.04.2018 24574384© SMA



№

з/п

Співвідношення граничної сукупності 

вартості правочинів до вартості активів 

емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності

(у відсотках)

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

Дата 

прийняття

 рішення

Гранична 

сукупність 

вартості 

правочинів

(тис. грн)

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності

(тис. грн)

1 52 3 4

1 121,7552226.04.2018 25000 20533

26.04.2018 загальними зборами акціонерів прийнято рішення про попереднє надання згоди 

генеральному директору на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися генеральним 

директором до 28.04.2019р. граничною сукупною вартістю до 25 000 тис. грн.

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, на дату прийняття рішення 

не визначена.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:  20533 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 121,75522%

Загальна кількість голосуючих акцій: 258635 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 258635 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 258635 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.

Зміст інформації:

26.04.2018 24574384© SMA


