Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
27.04.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 2704/1
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор

Воропай Г. М.

(посада)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

(підпис)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛПГ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження

02121, м. Київ, м. Київ, Горлівська, 220

4. Ідентифікаційний код
юридичної особи

24574384

5. Міжміський код та телефон, (044)-285-06-10 (044)-285-06-10
факс
6. Адреса електронної пошти office@lpg.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника
фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до розвитку інфраструктури фондового
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або DR/00002/ARM
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо)

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://lpg.com.ua/novini.html
27.04.2021
(URL-адреса веб-сайту)

26.04.2021

© SMA

24574384

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
Дата
прийняття
№ рішення
з/п

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної
вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

1
2
3
4
5
1 26.04.2021
35000
16065
217,86492
Зміст інформації:
26.04.2021 загальними зборами акціонерів прийнято рішення про попереднє надання згоди на
вчинення товариством протягом одного року з дати проведення загальних зборів акціонерів,
значних правочинів, які вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності та
наділити генерального директора повноваженнями на укладення значних правочинів, кожний на
суму до 35 000 000,00 грн. (тридцяти п'яти мільйонів гривень). В тому числі, генеральний
директор наділяється правом підпису на правочини направлені на отримання товариством
поворотної фінансової допомоги, різного роду кредитів, а також договорів іпотеки споруд,
будівель, застави обладнання, транспортних засобів та іншого майна товариства в забезпечення
зобов'язань товариства або третіх осіб, крім того: депозитарні угоди (договори), угоди (договори)
для забезпечення зобов'язань за договорами укладеними товариством або іншими суб’єктами
господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); позики, надання або отримання в
оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування, угоди (договори)
будівельного підряду, лізингу; договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди
(договори) на проведення ремонтно-будівельних робіт, договори спільної діяльності та інші
правочини, пов’язані з господарською діяльністю товариства. Генеральний директор також
наділяється правом підписувати тендерні пропозиції та договори згідно законодавства про
публічні закупівлі.
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, на дату прийняття рішення
не визначена.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 16065 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 217,86492%
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.
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24574384

