
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що
розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів .

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20550910

76019  м.Iвано-Франкiвськ вул.Крайкiвського, 1

Приватне акцiонерне товариство

Директор
Крицун Роман Михайлович

21.01.2019

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса ksenija6362@gmail.com

(0342) 77-91-91 (0342) 77-91-91

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

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

  .  .

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

http://ksenija.ua 21.01.2019

Дата(адреса сторінки)

21.01.2019

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 20550910 Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвська харчосмакова фабрика"

Складено на 18.01.2019



2. 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
Вартість активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності

1 2 3 4

Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за

даними останньої річної фінансової звітності

5

Зміст інформації:

  1 18.01.2019             10000.00             10502.00              95.2200

Загальними зборами акцiонерiв емiтента 18.01.2019р. прийнято рiшення про надання згоди на вичнення значного правочину, а саме отримання емiтентом кредитiв у ПАТ АКБ "Львiв" в межах Генерального

договору, укладення  Генерального договору з ПАТ АКБ "Львiв" з максимальним лiмiтом заборгованостi (кредитування) у ПАТ АКБ "Львiв" на суму 10000 тис.грн. термiном на 120 мiсяцiв з метою придбання

основних засобiв та поповнення обiгових коштiв. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 10000 тис.грн.  Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 10502

тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 95,22 %. Загальна кiлькiсть

голосуючих акцiй емiтента: 6082646. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 5762615. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: "за" прийняття рiшення - 5005901;

"проти" прийняття рiшення - 756714.
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