
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

голова правлiння-

генеральний директор 
      Калапа Сергiй Георгiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
26.04.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

25006, Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, 1 

4. Код за ЄДРПОУ 

05784437 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0522) 395309 395362 

6. Електронна поштова адреса 

etantsura@redstar.kr.ua 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

81(2834) Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку»  
27.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. 

Повідомлення 

розміщено на 

сторінці 

https://www.elvortі.com/іndex.php?part=statіc&lang=ua&cname=about 

в 

мережі 

Інтернет 

02.05.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна 

або послуг, що є 

предметом правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 25.04.2018 222000 1115069 19.909 

Зміст інформації: 

25.04.2018 року рiшенням Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №25 вiд 25.04.2018 р.) виникла особлива iнформацiя щодо прийняття 

рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:Надано згоду виконавчому органу ПАТ «Ельвортi» на внесення змiн до 

умов Генеральної кредитної угоди №5505N1 вiд 21.11.2005, укладеної з АТ Укрексiмбанк», стосовно збiльшення лiмiту з екв. 192 000 000,00 

грн. до екв. 222 000 000,00 грнПредмет правочину: Кредитнi операцiї в межах лiмiтiв, на пiдставi та з урахуванням умов Кредитних договорiв, 

якi укладаються за домовленiстю Сторiн вiдповiдно до положень Генеральної кредитної угоди.Ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 222000 тис.грн.Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (станом на 01.01.2018) 1 115 069 тис.грн.Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 19,909%.Додатковi критерiї для вiднесення правочину до 

значного правочину не передбаченi законодавством, у Статутi Товариства вiдсутнi. 

2 25.04.2018 149660.8 1115069 13.422    

Зміст інформації: 

25.04.2018 року рiшенням Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №25 вiд 25.04.2018 р.) виникла особлива iнформацiя щодо прийняття 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна 

або послуг, що є 

предметом правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: Надано згоду виконавчому органу ПАТ «Ельвортi» на укладення 

додаткової угоди до iпотечного договору №5512Z13 вiд 16 липня 2012 року, пов’язану зi збiльшенням лiмiту Генеральної кредитної угоди 

№5505N1 вiд 21.11.2005 р. 

Предмет правочину: забезпечення iпотекою вимог Iпотекодержателя (АТ «Укрексiмбанк»), що випливають з Генеральної кредитної угоди 

№5505N1 вiд 21.11.2005 р. iз змiнами з усiма кредитними договорами. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 149660,8 тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2018) 1 115 069 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 13,422%. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, у Статутi Товариства вiдсутнi. 

3 25.04.2018 129214.5 1115069 11.588    

Зміст інформації: 

25.04.2018 року рiшенням Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №25 вiд 25.04.2018 р.) виникла особлива iнформацiя щодо прийняття 

рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 

Надано згоду виконавчому органу ПАТ «Ельвортi» на укладення додаткової угоди до договору застави № 5516Z13 вiд 08 червня 2016 року, 

пов’язану зi збiльшенням лiмiту Генеральної кредитної угоди №5505N1 вiд 21.11.2005 р. 

Предмет правочину: забезпечення заставою вимог Заставодержателя (АТ «Укрексiмбанк») в рамках Генеральної кредитної угоди №5505N1 вiд 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна 

або послуг, що є 

предметом правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

21.11.2005 iз змiнами з усiма кредитними договорами. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 129214,5 тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2018) 1 115 069 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 11,588%. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, у Статутi Товариства вiдсутнi. 

4 25.04.2018 222000 1115069 19.909    

Зміст інформації: 

25.04.2018 року рiшенням Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №25 вiд 25.04.2018 р.) виникла особлива iнформацiя щодо прийняття 

рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 

Надано згоду виконавчому органу ПАТ «Ельвортi» на внесення змiн до договору поруки № 5512Р4 вiд 16.07.2012р., в зв’язку з внесенням змiн 

в дiючi умови кредитування ПАТ «Ельвортi», пов’язаних зi збiльшенням лiмiту Генеральної угоди з екв. 192 000 000,00 грн. до екв. 222 000 

000,00 грн. та отриманням нового кредиту. 

Предмет правочину: поручительство Поручителя – ПрАТ «Торговий Дiм «Червона зiрка» за Позичальника – ПАТ «Ельвортi» перед Банком - 

АТ «Укрексiмбанк» в рамках Генеральної кредитної угоди № 5505N1 вiд 21.11.2005 р. з усiма змiнами i кредитними договорами. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 222000 тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2018) 1 115 069 тис.грн. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна 

або послуг, що є 

предметом правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 19,909%. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, у Статутi Товариства вiдсутнi. 

 


