
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.  
 

голова правлiння-
генеральний директор       Калапа Сергiй Георгiйович 

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

  М.П.  
11.11.2016 

(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 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

25006, Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, 1 

4. Код за ЄДРПОУ 

05784437 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0522) 295309 395309 

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 11.11.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*   

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.elvorti.com в мережі Інтернет 14.11.2016 

 (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 10.11.2016 50000 387733 12.9 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №30 вiд 10.11.2016 р.) виникла особлива iнформацiя щодо 
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: 
надано згоду на укладення в межах Генеральної угоди №5505N1 вiд 21.11.2005 р. укладеної з АТ "Укрексiмбанк" кредитного договору у формi 
вiдновлювальної кредитної лiнiї з лiмiтом заборгованостi 50 000 000,00 грн. на поповнення оборотних коштiв, строком кредитування 12 мiсяцiв 
пiд 19,5% рiчних. 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину 50 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 387 733 тис.грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 12,9% 
 


	Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
	Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
	I. Загальні відомості
	II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

