Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВРАИСТВО
"ЕКОПРОД"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23981928
3. Місцезнаходження емітента
85700 Донецька область, Волноваський р-н,
м.Волноваха вул.Центральна, буд.6-В
4. Міжміський код, телефон та факс емітента
06244-4-16-41 06244-4-16-41
5. Електронна поштова адреса емітента
ecoprod@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
www.ecoprod.com.ua
використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомостi про прийняття рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 20.04.2017
року (Протокол №28 вiд 20.04.2017 року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на чинення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати проведення зборiв.
Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв не повинна перевищувати 686484,00 тисяч гривень. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 686484,00 тисяч гривень. Спiввiдношення
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними рiчної звiтностi (у вiдсотках):
100,00%. Характер правочинiв: укладення Товариством правочинiв з юридичними особами, пов’язаними
вiдносинами, щодо надання або отримання послуг, передачi або отримання в управлiння будь-яким способом
основних фондiв (засобiв), придбання або вiдчуження оборотних i необоротних активiв; укладання
Товариством кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв комiсiї, експортних договорiв, договорiв щодо
надання будь-якої застави, договорiв поруки, додаткових договорiв поруки, договорiв щодо надання права
договiрного та/або примусового списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, договорiв доручене
управляння, дилерських договорiв про пiдписку та будь-яких договорiв i документiв, якi можуть укладатися
або пiдписуватися Товариством разом з, згiдно з або у зв’язку з договорами фiнансування, включаючи, але не
обмежуючись цим, усi та будь-якi додатки та договори про внесення змiн до договорiв фiнансування, що є
укладеними на дату проведених цих Загальних зборiв, або що будуть укладенi протягом одного року з дня
проведення цих Загальних зборiв. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу виконуючи
його обов’язки, або уповноважену на це довiренiстю, виданої Генеральним директором Товариства, протягом
одного року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi дiї, щодо вчинення вiд iменi Товариства
правочинiв, одержання попереднього схвалення Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл
вимагається згiдно до Статуту Товариства. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 173 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 173. Кількість голосуючих акцій, що проголосували
«за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 173 акції, «проти» - 0 акцій.
3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади.
Генеральний директор Мельник Iван Iванович

