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

Стегура Андрiй Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.03.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Гал-ЕКСПО"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
13827994
5. Міжміський код та телефон, факс
(032) 294-91-12 (032) 297-17-56
6. Електронна поштова адреса
exhib@galexpo.lviv.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

http://www.galexpo.com.ua/uk/pronas/emitent.html
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

20.03.2019
(дата)

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

20.03.2019

5000.00

2115.20

236.38

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства „Гал-ЕКСПО” (протокол № 1 вiд 20 березня
2019 року) було прийнято рiшення про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством
протягом року з моменту прийняття цього рiшення:
надати згоду на укладення протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення Товариством правочинiв, ринкова вартiсть
майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму бiльшу 528,80 тис. грн., що складає бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, за умови схвалення укладення зазначених правочинiв Наглядовою радою Товариства. Такi
правочини можуть стосуватись усiєї дiяльностi Товариства – виставкової дiяльностi та усiх iнших питань, пов‘язаних з господарською
дiяльнiстю (в тому числi надання та отримання послуг, замовлення та виконання робiт, купiвля товарiв, отримання кредитiв тощо), гранична
сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати 5 000 000,00 грн. (п‘ять мiльйонiв гривень 00 коп.).
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -- 2115,20 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -236,38 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй--30 000
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах--30 000
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" --30 000
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" -- 0

