
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.

Президент Лимар Володимир Iванович

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

М.П.
20.09.2016

(дата)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНФУЗIЯ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, Московський проспект, 21-А

4. Код за ЄДРПОУ

31287944

5. Міжміський код та телефон, факс

044 490 93 75/76/77 044 464 92 66

6. Електронна поштова адреса

info@infuzia.com.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.09.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у* 181 (2435) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 22.09.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

www.infuzia.com.ua в мережі Інтернет 20.09.2016

(адреса сторінки) (дата)



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів

№ з/п
Дата

прийняття

рішення

Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом
правочину (тис. грн)

Вартість

активів

емітента за
даними

останньої

річної

фінансової

звітності (тис.
грн)

Співвідношення

ринкової вартості
майна або послуг, що

є предметом
правочину, до

вартості активів
емітента за даними

останньої річної
фінансової звітності

(у відсотках)

1 2 3 4 5

1 19.09.2016 51784 161988 31.97

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину -19.09.2016 р.;
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Iнфузiя» на
пiдставi п. 21 ст. 15.1. Статуту та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Iнфузiя»
(ПРОТОКОЛ № 26 вiд 19.09.2016 р.), щодо надання згоди на вчинення значних правочинiв на суму
що перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi;
Предмет правочину - придбання обладнання;
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 51 784 тис. грн.;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 161 988 тис. грн.;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 31,97%;
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi
законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства - вiдповiдно до п. 21 ст.
15.1. Статуту Товариства до значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких надано
виключно Загальним зборам акцiонерiв, вiдноситься правочини у яких ринкова вартiсть майна,
робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.


