Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "ГалЕКСПО"

2. Код за ЄДРПОУ

13827994

3. Місцезнаходження

79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30

4. Міжміський код, телефон та факс

(032) 294-91-12 (032) 297-17-56

5. Електронна поштова адреса

exhib@galexpo.lviv.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації

http://galexpo.com.ua/

7. Вид особливої інформації

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (протокол № 5/18 вiд 22 березня 2018 р.) 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 вiд 231,97 тис грн.. до 579,93 тис. грн., що складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, без попереднього 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 2 500 000,00 грн. (два мiльйони п‘ятсот тисяч гривень 00 коп.).
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -- 2319,70 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -- 107,77 %
Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради -- 3
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, присутнiх на засiданнi Наглядової ради -- 3
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, що проголосували "за" -- 3
Кiлькiсть членiв Наглядової ради, що проголосували "проти" – 0

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння-Президент

Стегура Андрiй Васильович
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

22.03.2018
(дата)

