Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

21.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 21042021-1

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із
змінами)

Генеральний
директор
(посада)

Мельник Iван Iванович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВРАИСТВО
"ЕКОПРОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

85700 Донецька область, Волноваський р-н,
м.Волноваха вул.Центральна, буд.6-В

3. Місцезнаходження
4. Ідентифікаційний код юридичної особи

23981928

5. Міжміський код та телефон, факс

06244-4-16-41 06244-4-16-41

6. Адреса електронної пошти

ecoprod@emitent.net.ua

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
проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення
оприлюднення).

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у
разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

Україна

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.ecoprod.com.ua/aktsioneram/

21.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 5
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

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

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична
сукупна
вартість
правочинів (тис.
грн.)

1

2

3

Вартість активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності (тис.
грн.)
4

1

20.04.2021

916606.000

916606.000

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності
(у відсотках)
5
100.00000000000

Зміст інформації
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 20.04.2021 року (Протокол від 20.04.2021 року)
прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів. Гранична сукупність вартості правочинів
(тис. грн): 916606. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн): 916606,00.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках): 100%.
Характер значних правочинів: укладення Товариством правочинiв з юридичними особами, 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,
договорів лізингу, 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 доручення, управляння, дилерських договорiв, будь-яких
інших договорiв i документiв, якi можуть укладатися або пiдписуватися Товариством 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. Всі значні правочини Генеральному директору
Товариства Мельник Iвану Iвановичу здійснювати за погодженням з Наглядовою радою Товариства.
Загальна кіькість голосуючих акцій: 173. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах: 173. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 173 акцій,
"проти" - 0 акцій.

