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
(посада)

Царенко I. А.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП
28.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Єврокар"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
89460 Україна, Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Соломоново, вул.Перемоги, 46
4. Код за ЄДРПОУ
30913130
5. Міжміський код та телефон, факс
(0312)71-39-00, (0312)71-39-00
6. Електронна поштова адреса
eurocar@eurocar.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)
(дата)

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

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупна
вартість правочинів
(тис.грн)

1
1

2
27.04.2017

3
72 408 158

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
1 313 418

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
5 512,96

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 27.04.2017р.
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів: чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Єврокар".
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
1. правочини щодо внесення змін та/або доповнень до наступних Договорів, укладених ПрАТ "Єврокар":
- ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНА УГОДА №BC00046 від 03.02.2012 р., укладена ПрАТ "Єврокар" з УніКредит Банк Чеська
Республіка, a.s. [UniCredit Bank Czech Republic, a.s.] ("Кредитор") та Публічним акціонерним товариством
"Укрсоцбанк" [PJSC UKRSOTSBANK] ("Агент");
- Кредитний договір №К-02/12 від 06.03.2012 р., укладений ПрАТ "Єврокар" з АБ "УКРГАЗБАНК";
- Договір позики №11258542000 від 27.11.2007 р., укладений ПрАТ "Єврокар" з Atollendo Consulting Limited;
- Договір позики № 1-ФК від 29.03.2016, укладений ПрАТ "Єврокар" з ТОВ "Стаміна Капітал" ;
- Договір позики №38-СВ від 28.10.2009 р., укладений ПрАТ "Єврокар" з Atollendo Consulting Limited;
- а також до вже укладених договорів застави, договорів іпотеки та договорів поруки.
Гранична сукупна вартість вище зазначених правочинів не повинна перевищувати 150 (сто п'ятдесят) мільйонів Євро
за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів.
2. Нові кредитні договори, договори позики, договори застави, договори іпотеки, договори поруки, а також зміни і
доповнення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме еквівалент 100 (сто) мільйонів Євро за офіційним курсом
Національного банку України на день вчинення таких правочинів.
Гранична сукупність вартості правочинів: 72 408 158 тис.грн. (в перерахунку в гривні по офіційному курсу НБУ Євро
на дату прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 27.04.2017р.)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1313418 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках): 5512,96%.
Загальна кількість голосуючих акцій:807980.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 807980.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 807980.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0.

