
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів. 

 

Генеральний директор    Івіна В.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

25.02.2019 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ СТИЛЬ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 32565288 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (057) 752-27-00, (057) 752-27-95 

6. Електронна поштова адреса 

 ivina_vv@nowystyl.com.ua 

 

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

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.02.2019 

 (дата) 

2. Повідомлення -   - 

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.nowystyl.ua в мережі Інтернет 26.02.2019 

 (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) 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту, 

на якій 

розміщений 

протокол 

загальних зборів 

акціонерів/засіданн

я наглядової ради, 

на яких/якому 

прийняте рішення 

1 2 3 4 5 6 

1 25.02.2019 412 380 627 011 65,77  

Зміст інформації: 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 25.02.2019р.; 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення - одноосібне рішення єдиного акціонера; 

Предмет правочину - збільшення загальної суми Контракту, зокрема прийняття рішення про укладення додаткової 

угоди до Контракту № 27122018 від 27.12.2018 року. Предмет Контракту: постачання меблів з комплектуючими, 

трубної продукції, рекламних матеріалів, включаючи товарні каталоги та іншу рекламну продукцію, тканини, 

обладнання, запасні частини до обладнання; 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 1 000 000 000,00 російських рублів, що за курсом НБУ 

на 25.02.2019р. складає - 412 380 000,00 грн.; 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 627 011 тис.грн.; 

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

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 65,77%; 

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; 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством - додаткові 

критерії Статутом не визначені. 

 


