Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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.
Генеральний директор

Харун Леонiд Васильович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

19.04.2017
Дата

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАГА АВТО"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

03142 м. Київ вул. Академiка Кримського, буд.27

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31167690

5.Міжміський код та телефон, факс

(044) 207-77-00 (044) 207-77-00

6. Електронна поштова адреса

a.chernov@praga-auto.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2017
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

№75 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

20.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

www.praga-auto.com.ua/

19.04.2017

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.
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Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Відомості прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів

Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності

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

1

2

3

4

5

1

19.04.2017

50000.00

35772.30

139.7730

Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 19.04.2017 року (Протокол вiд 19.04.2017 року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати проведення зборiв. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 50000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 35772,3 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 139,773%. Характер правочинiв:
договори по будiвництву; договори купiвлi-продажу; договори банкiвського вкладу; iнвестицiйнi договори; кредитнi договори; договори страхування; договори iпотеки; iншi договори, якi своєю економiчною
сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фiнансової допомоги, так само як i будь-якими iншими угодами, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi зазначеним, в тому
числi i якi потребують застави нерухомого та iншого майна Товариства. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 100. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 100. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення: "за" - 100 акцiй, "проти" - 0 акцiй.
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