
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації емітента ПрАТ "ВінХарчоСмак " 

1. Загальні відомості: 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Вiнницька 

харчосмакова фабрика" 

2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30453389 

3. Місцезнаходження  21018 Вiнницька область, м.Вiнниця, вул. 

Р.Скалецького,15 

4.Міжміський код, телефон та факс  (0432) 533335, (0432) 533335 

5. Електронна поштова адреса  vhsvin@ukr.net 

6. Адреса сторінки  в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

vhsvin.com.ua/zvit 

7.Вид особливої інформації Відомості  про  попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 
2. Текст повідомлення:  

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Вiнхарчосмак", що відбулись 11.04.2017 р., 
прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 

вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 

Було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення таких значних правочинів: 

- правочини, направлені на придбання  Товариством оборотних засобів для здійснення 

господарської діяльності, включаючи паливно-мастильні матерiали, запаснi частини, та iнші 

засоби матерiально технiчного постачання, енергоресурси, інше майно тощо на граничну 

сукупну вартість 80000,0 тис.грн, або 188,6% до вартості активів Товариства за даними останньої 

річної фінансової звітності 

- правочини, щодо реалізації Товариством виробленої продукції на граничну сукупну вартість  

120000,0 тис.грн., або  282,9% до вартості активів Товариства за даними останньої річної 

фінансової звітності 

- правочини, направлені на придбання  Товариством кредитних ресурсів на граничну сукупну 

вартість  5000,0 тис.грн., або  11,8% до вартості активів Товариства за даними останньої річної 

фінансової звітності 

- правочини, направлені на передачу майна  під заставу на граничну сукупну вартість  10000,0 

тис.грн., або  23,6% до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності 

- правочини, щодо оформлення депозитів на граничну сукупну вартість  5000,0 тис.грн., або  

11,8% до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 

Гранична сукупність вартості правочинів становить 220000,0 тис.грн. Вартість активів 

Товариства за даними останньої річної фінансової звітності -  42409,0 тис.грн. Співвідношення 

граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої 

річної фінансової звітності – 518,8 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій, відповідно переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах складеного станом на 24 годину 05.04.2017 року -  905251 голосів 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах  - 905251 голосів . 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення -  905251 голосів 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 голосів. 

3. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України: 

Голова правлiння _______________Семенюк Любов Артемiвна  

                / підпис    МП / 

 

 


