Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння

Волинець Ярослав Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.12.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ГАЛКА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79019, м. Львiв, вул. Заповiтна, 1
4. Код за ЄДРПОУ
00376656
5. Міжміський код та телефон, факс
(032) 2409168 (032) 2409168
6. Електронна поштова адреса
bobyk@galca.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.12.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№247 Газета "Вiдомостi НКЦПФР"

28.12.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://galca.bfg.lviv.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.12.2017
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
Співвідношення
ринкової
вартості майна
Вартість
або послуг, що є
активів
предметом
емітента за
Ринкова вартість майна
правочину, до
даними
або послуг, що є
вартості
останньої
предметом правочину
активів
річної
(тис. грн)
емітента за
фінансової
даними
звітності
останньої річної
(тис. грн)
фінансової
звітності (у
відсотках)

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

27.12.2017

5028.8

26135.1

19.24

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради дозволено вчинення правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: щодо надання в оренду
Українсько-англiйському спiльному пiдприємству у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “ГАЛКА Лтд” належного Товариству
майна – частини нежитлових примiщень 1-го поверху (№1 – коридор, площею 137,7 м.кв., №2 – основне, площею 305,2 м.кв.) та 2-го поверху
(№3 – основне, площею 588,3 м.кв., 4 – коридор, площею 41,7 м.кв.) загальною площею 1072,9кв.м., будiвлi виробничого корпусу з
допомiжними примiщеннями, якi знаходяться за адресою: м. Львiв, вул. Заповiтна, 1, ринковою вартiстю 5 028 800,64 (п’ять мiльйонiв двадцять
вiсiм тисяч вiсiмсот грн. 64 коп.) без ПДВ, що складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
акцiонерного Товариства.
Вказана заiнтересованiсть полягає у тому, що: Пастернак В.I., Дубовий Ю.Б., Волинець Я.М., якi є посадовими особами Товариства, також є
посадовими особами юридичної особи (Українсько-англiйського спiльного пiдприємства у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
“ГАЛКА Лтд”), яка виступатиме стороною правочину, а саме:
- Пастернак Володимир Iванович є членом виконавчого органу – Дирекцiї СП “ГАЛКА Лтд”;
- Дубовий Юрiй Борисович є членом виконавчого органу – Дирекцiї СП “ГАЛКА Лтд”;
- Волинець Ярослав Миколайович є членом виконавчого органу – Дирекцiї СП “ГАЛКА Лтд”.

