
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       Камінський Орест Володимирович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   17.04.2018 
        (дата) 
          
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Приватне акціонерне товариство 

"Пiвденьзахiделектромережбуд" 
  
2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   79035, м.Львiв, вул.Зелена, 151 
  
4. Код за ЄДРПОУ   00114086 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (032) 032/297-77-10, 032/297-77-10 
  
6. Електронна поштова адреса   secretar@elnet.com.ua 
  

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

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   17.04.2018 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

  №74, Газета "Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку" 

  18.04.2018 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  http://pzemb.bfg.lviv.ua/ 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   18.04.2018       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   



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

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність 
вартості правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів 

емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 
1 16.04.2018 274360,00 54872,00 500,000000 

Зміст інформації: 
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Південьзахіделектромережбуд" (надалі - Товариство) (Протокол №25 від 16.04.2018 р.) прийнято рішення схвалити 
вчинення Товариством за рішенням Ради Товариства протягом одного року (до 16 квітня 2019 року включно) значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, 
що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) наступною граничною сукупною 
вартістю: 
Договорів підряду (субпідряду) - до 500 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, тобто 274360 тис. грн. 

2 16.04.2018 109744,00 54872,00 200,000000 
Зміст інформації: 
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Південьзахіделектромережбуд" (надалі - Товариство) (Протокол №25 від 16.04.2018 р.) прийнято рішення схвалити 
вчинення Товариством за рішенням Ради Товариства протягом одного року (до 16 квітня 2019 року включно) значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, 
що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) наступною граничною сукупною 
вартістю -Договорів про надання фінансових послуг (кредитний договір, позики, фінансовий лізинг, банківська гарантія та ін.) - до 200 % вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності, тобто 109744 тис.грн.; 

3 16.04.2018 109744,00 54872,00 200,000000 
Зміст інформації: 
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Південьзахіделектромережбуд" (надалі - Товариство) (Протокол №25 від 16.04.2018 р.) прийнято рішення схвалити 
вчинення Товариством за рішенням Ради Товариства протягом одного року (до 16 квітня 2019 року включно) значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, 
що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) наступною граничною сукупною 
вартістю: 
Договорів купівлі-продажу, поставки, комісії - до 200 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, тобто 109744 тис.грн.; 

4 16.04.2018 109744,00 54872,00 200,000000 
Зміст інформації: 
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Південьзахіделектромережбуд" (надалі - Товариство) (Протокол №25 від 16.04.2018 р.) прийнято рішення схвалити 
вчинення Товариством за рішенням Ради Товариства протягом одного року (до 16 квітня 2019 року включно) значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, 
що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) наступною граничною сукупною 
вартістю: 
Договорів застави, поруки, іпотеки - до 200 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності , тобто 109744 тис.грн.; 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 

 


