Титульний аркуш Повщомлення
(Повщомлення про шформащю)
17.04.2019
(дата реестрацп емтгентом електронного документа)

№

02/1507
(вихщний реестрацШний номер електронного документа)

Шдтверджую щентичшсть та достов1рн!сть шформаци, що розкрита вщповщно до вимог
паперш, затвердженого рипенням
Положения про розкриття шформаци емПен;
^ в ( ц 03 грудня 2013 року № 2826,
Нацюнально1 KOMicii з щнних nanepiB та
оку за № 2180/24712 (4з змшами)
зареестрованого в MimcTepcTBi юстицп Укр;
Г олова правлшня

Склярець Андрш В1кторович

(посада)

(пр1звище та пошали кер1вника)

ери, сертиф1кати фонду операцШ з

Особлива шформащя (шформащя про ш от
нерухомг
I. Загальн1 вщомосН
1. Повне найменування емггента

Акцюнерне товариство "БАЗИС”
2. Оргашзацшно-правова форма
Акц1онерне товариство
3. М1сцезнаходження
14021, Черш пвська обл., м. Черн1пв, вул.Любецька, 70
4 . 1дентифн<ацшний код юридично) особи
14231737
5. М1жм1ський код та телефон, факс
0462-649226 0462-649227
6. Адреса електронно) пошти
info@bazis.cn.ua
7. Найменування, щ ентифкацш ний код юридично!' особи, краша peecTpaui'i юридично) особи та
номер свщоцтва про включения до Реестру oci6, уповноважених надавати шформацшш послуги
на фондовому ринку, особи, яка здшснюе оприлюднення регульовано!' 1нформац1!' Bifl iMeHi
учасника фондового ринку.
ДУ «Агентство з розвитку шфраструктури фондового ринку Украши»
21676262
УКРА1НА
№ DR/00001/APA
II. Даш про дату та мкце оприлюднення Повщомлення (Повщомлення про шформацпо)
Повщомлення розмщ ено на власному веб-сайт!
учасника фондового ринку

http ://smida.gov.Ua/site/14231737/

17.04.2019

(адреса сторшки)

(дата)

Вщомосп про прийняття р1шення про попередне падания згоди на вчинення значних правочишв

№ з/п Дата прийняття р1шення

Гранична сукупна
варпсть правочишв (тис.
грн)

Варт1сть актив1в емггента за
даними останньо! р1чно!
фшансово! звггносп (тис. грн)

Сшввщношення гранично! сукупносп
вартосп правочишв до вартосп
актив1в емНента за даними останньо!
р1чно! ф1нансово! звггносп (у вщеотках)

1

2

3

4

5

1

17.04.2019

400000

44991

889.07

Змнгг шформацн:
17.04.2019 року Загальними зборами акц1онер1в АТ "БАЗИС" було прийняте р1шення про попередне надання згоди на вчинення значних
правочишв, яю можуть вчинятися товариством протягом року т е л я прийняття такого р1шення, необхщних для зд1йснення господарськоТ
д1яльност1 товариства, а саме: укладання договор1в поставки, договор1в куп1вл1-продажу товар1в, робгг, послуг, включаючи договори за
результатами тендерних закуп i вель, договор1в K O M icii' на загальну суму до 300 млн..грн.; правочини по залученню товариством грошових
к о н т в (укладання або пролонгащя кредитних угод, договор1в, договор1в позики) та забезпеченню виконання зобов’язань за укладеними
договорами, (укладання договор1в застави, шотеки, поруки) на загальну суму до 50 млн.грн.; вщчуження будь-якого нерухомого майна на суму
до 50 млн.грн., i3 встановленням гранично!' сукупно! вартост1 правочин1в 400 млн.грн.
Варт1сть актив1в АТ "БАЗИС" станом на 31.12.2018 року за даними останньо! р1чно! ф1нансово! зв1тност1 - 44991 тис.грн., сшввщношення
гранично! сукупност1 вартост1 правочин1в до вартост1 актив1в товариства за даними останньо! р1чно! фшансово! зв1тност1 складае 889,07%.
Загальна кш ыасть голосуючих акц1й товариства - 352602 шт.;
кшыасть голосуючих акц1й, що зареестроваш для участ1 у загальних зборах - 287917 шт.;
кшькють голосуючих акц1й, що проголосували "за" прийняття р1шення - 287917 шт., що становить 100% вщ загально! к1лькост1 голосуючих
акц1й, що зареестроваш для учасп у загальних зборах;
кшыасть голосуючих акц1й, що проголосували "проти" прийняття р1шення - немае.

