
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. 

  

  
Директор       Якимів Оксана Дмитрівна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   13.07.2018 
        (дата) 
          
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Приватне акціонерне товариство "Львівське акціонерне 

товариство імені Лесі Українки" 
  
2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   79058, м.Львів, вул.Під Дубом, буд.7-А 
  
4. Код за ЄДРПОУ   02968438 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (+380) 673420111, д/в 
  
6. Електронна поштова адреса   nata342@ukr.net 
  

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

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   13.07.2018 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

  №134, Газета "Відомості Національної комісії 
цінних паперів фондового ринку" 

  17.07.2018 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  http://lu.bfg.lviv.ua/ 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   16.07.2018       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   



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

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність 
вартості 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 12.07.2018 15000,00 60,70 24711,690000 

Зміст інформації: 
Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 12.07. 2018 року) зборами прийнято рішення у відповідності до Закону України "Про 
акціонерні товариства", попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року з моменту проведення 
цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становитиме не 
більше 15 000,00 тис. грн. Дані правочини укладатимуться з метою поповнення обігових коштів та здійснення оперативної господарської діяльності Товариства. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 60,70 тис. грн. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 

 


