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 Ради директорiв

Калiберов Сергiй Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

07.02.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01011, м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9
4. Код за ЄДРПОУ
34480442
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 284-58-51 (044) 284-58-51
6. Електронна поштова адреса
v.korolyuk@milkalliance.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.02.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

26 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

08.02.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://milkalliance.com.ua/company/inform/molochnijalyans/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

07.02.2017
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупність
№ з/п Дата прийняття рішення 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

06.02.2017

270779.75

441188

61.38

Зміст інформації:
06.02.2017 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» було прийнято рiшення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинiв.
Рiшення було прийнято щодо укладання АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» iз банкiвськими установами договорiв поруки з метою забезпечення
виконання грошових зобов’язань третiх осiб у повному обсязi за договорами про кредитування. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв
становить 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) доларiв США, що за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на дату протоколу
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 06.02.2017 року становить 270 779 750,00 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 441 188 000,00 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) становить 61,38%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 23 500 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 23 500 000
штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 23 500 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0 штук.

