
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ СТИЛЬ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 32565288 

3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88 

4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95 

5. Електронна поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: www.nowystyl.ua 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

Дата прийняття загальними зборами товариства (єдиним акціонером) рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 21.12.2018р.; 

Відомості щодо правочинів: 

- характер правочинів - надання попередньої згоди Товариству на укладення протягом 2018 року 

(до 31.12.2018 року включно) додаткових угод до Договорів оренди нерухомого майна № 

181754 від 06.11.2018 року, № 181381 від 31.08.2018 року, № 181383 від 31.08.2018 року, щодо 

зміни розміру орендної плати, зміни площі орендованих приміщень, а також зміни строку дії 

договорів. Умови правочину визначаються на розсуд Генерального директора; 

- гранична сукупність вартості правочинів - 165 000 000,00 (сто шістдесят п'ять мільйонів 

гривень 00 коп.) грн.; 

- вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 577 777 тис.грн.; 

- співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 28,56%; 

- загальна кількість голосуючих акцій - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що 

зареєстровані для участі у загальних зборах - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що 

проголосували "за" - 12 862 593 шт. та "проти" - 0, прийняття рішення. 

 

Дата прийняття загальними зборами товариства (єдиним акціонером) рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 21.12.2018р.; 

Відомості щодо правочинів: 

- характер правочинів - надання попередньої згоди Товариству на укладення протягом 2019 року 

(до 20.12.2019 року включно) додаткових угод до Договорів оренди нерухомого майна № 

181754 від 06.11.2018 року, № 181381 від 31.08.2018 року, № 181383 від 31.08.2018 року, щодо 

зміни розміру орендної плати, зміни площі орендованих приміщень, зміни строку дії договорів, 

а також зміни характеру розрахунку орендної плати (врахування окремо або у складі орендної 

плати витрат на комунальні послуги (електроенергія, водопостачання, каналізація, опалення 

тощо). Умови правочину визначаються на розсуд Генерального директора; 

- гранична сукупність вартості правочинів - 390 000 000,00 (триста дев'яносто мільйонів гривень 

00 коп.) грн.; 

- вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 577 777 тис.грн.; 

- співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 67,50%; 

- загальна кількість голосуючих акцій - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що 

зареєстровані для участі у загальних зборах - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що 



проголосували "за" - 12 862 593 шт. та "проти" - 0, прийняття рішення. 

 

Дата прийняття загальними зборами товариства (єдиним акціонером) рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 21.12.2018р.; 

Відомості щодо правочинів: 

- характер правочинів - надання попередньої згоди Товариству на укладення додаткових угод до 

Договору оренди обладнання № 170007 від 23.12.2016р. щодо зміни переліку обладнання, що 

надається в оренду, зміни розміру орендної плати, а також строку дії договору. Попередня згода 

на укладення додаткових угод до вищевказаного договору діє до 20.12.2019 року включно. 

Умови правочину визначаються на розсуд Генерального директора; 

- гранична сукупність вартості правочинів - 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів гривень 00 коп.) 

грн.; 

- вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 577 777 тис.грн.; 

- співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 12,12%; 

- загальна кількість голосуючих акцій - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що 

зареєстровані для участі у загальних зборах - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що 

проголосували "за" - 12 862 593 шт. та "проти" - 0, прийняття рішення. 

 

III. Підпис  
 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Генеральний директор  _______  Івіна В.В. 

22.12.2018 


