Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

08.11.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2
(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).

Директор



Скоренький О.Б.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)




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

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Косiвське приватне акцiонерне товариство "Скiф-Авто"
2. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	78600 м.Косiв, вул.Грушевського, 5
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
	01207275
5. Міжміський код та телефон, факс
	(068) 9829301, (03478)21037
6. Адреса електронної пошти
	skifavto.csd@gmail.com
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
www.skifavto.prat.in.ua
08.11.2019

(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата прийняття рішення
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
07.11.2019
20 000
213,6
9 363,3
Зміст інформації:
 Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв було прийнято 07.11.2019 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Косiвського приватного акцiонерного товариства "Скiф-Авто":
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з граничною сукупною вартістю 20 млн.грн., та граничною вартістю кожного правочину 10 млн.грн.  
Гранична сукупна вартість правочинiв- 20000 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 213,6 тис.грн.;  спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 9363,3%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -230160; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 190480, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 188480, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. 	 



