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

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01431334

04114  м. Київ вул. Дубровицька, 28

Приватне акцiонерне товариство

Голова правлiння Титаренко Володимир Iванович

25.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс
6. Електронна поштова адреса m_moroz@nadragroup.com

(044) 390-21-38 (044) 390-21-38

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

№80 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

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

26.04.2018

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

www.tutkovsky.com.ua 25.04.2018

Дата(адреса сторінки)

25.04.2018

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 01431334 ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

Складено на 24.04.2018



1. Відомості прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів Вартість активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності

1 2 3 4

Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності ( у відсотках)

5

Зміст інформації:
  1 24.04.2018            100000.00             33017.00             302.8743

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 24.04.2018 року прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом
не бiльш як одного року з дати проведення зборiв.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв (тис. грн): 100000,00. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн): 33017,00. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 302,8743%. 

Характер правочинiв: договори купiвлi - продажу основних засобiв, оборотних та необоротних активiв, нематерiальних активiв, договори про надання послуг (виконання робiт), договори купiвлi - продажу,

договори поставки, в тому числi якi можуть укладатися за результатами проведення процедур закупiвлi за державнi кошти, кредитнi договори, договори застави та iпотечнi договори, договори поруки, додатковi

угоди (додатковi договори), якi можуть укладатися Товариством до вже укладених договорiв, а також - будь - якi iншi договори гранична сукупна вартiсть кожного з договорiв або декiлькох пов'язаних договорiв
може становити до ста мiльйонiв гривень. Уповноважити наглядову раду товариства, на виконання даного рiшення, прийнятого акцiонерами, надавати товариству погодження чи вiдмову вiд погодження
конкретних правочинiв, що вчиняються товариством. Зобов'язали Виконавчий орган товариства звертатися до наглядової ради товариства, у порядку встановленому Статутом товариства та внутрiшнiми
положеннями товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числi i тих правочинiв, попереднє погодження на вчинення яких надане акцiонерами.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 22 887 681 акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 22 580 766 акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та
"проти" прийняття рiшення: "за" - 22 580 766 акцiй, "проти" - 0 акцiй. 
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