
  <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>  

- <z:root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" 

xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm" D_EDRPOU="13579674" 

D_NAME="Приватне акцiонерне товариство "Фаворит Компанi "" REGDATE="2020-12-
11T00:00:00" REGNUM="1" STD="2020-12-10T00:00:00" FID="2020-12-10T00:00:00" 

NREG="TRUE" TTYPE="010"> 

- <z:DTSTITUL_O> 

  <z:row POS_PODP="Голова правлiння" FIO_PODP="Ляшенко Ружена Вiкторiвна" 

E_NAME="Приватне акцiонерне товариство "Фаворит Компанi "" E_OPF="230" 

E_POST="10025" E_OBL="18000" E_ADRES="м.Житомир" E_STREET="вул. Вiтрука, 
буд.6" E_PHONE="(0412) 418-368" E_FAX="(0412) 418-368" 

E_MAIL="office@favoryt.com" ARM_NAME="Державна установа "Агентство з розвитку 
iнфраструктури фондового ринку України"" ARM_EDRPOU="21676262" 

ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" ADR_WWW="http://favoryt.com/pro-
kompaniyu/strategichni-tsili/" DAT_WWW="2020-12-11T00:00:00" />  

  </z:DTSTITUL_O> 

- <z:DTSDEAL_BC> 

  <z:row DECDT="2020-12-10T00:00:00" VALUE="70000" ASSETS="235443.6" 

WEIGHT="29.73111" DOCURL="https://www.favoryt.com" ZMIST="10 грудня 2020 
року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства прийняте рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: надати Голові 
правління Приватного акціонерного товариства "Фаворит Компані", повноваження 
протягом не більш як одного року з дати проведення відповідних загальних зборів 
право вчиняти, від імені Приватного акціонерного товариства "Фаворит Компані" 
правочини щодо отримання Товариством кредитів (укладати кредитні договори з 
правом їх підпису) або/чи інших послуг фінансового характеру з обов'язковим 
попереднім їх узгодженням з Правлінням. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства- до 70 000 000,00 
(Сімдесят мiльйонiв гривень) грн. кожний, з обов'язковим попереднiм їх 
узгодженням з Правлiнням. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi станом на 31.12.2019р. -235 443,6 тис.грн Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)-
29,73111%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 50 голосiв , кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах складає42 
простих iменних акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 
прийняття рiшення -42 або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
беруть участь в загальних зборах акцiонерiв та "проти"прийняття рiшення -0- або 
0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в загальних 
зборах акцiонерiв. Статутом акцiонерного товариства не визначенi додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi 
законодавством." />  

  <z:row DECDT="2020-12-10T00:00:00" VALUE="70000" ASSETS="235443.6" 

WEIGHT="29.73111" DOCURL="https://www.favoryt.com" ZMIST="10 грудня 2020 
року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства прийняте рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: надати Голові 
правління Приватного акціонерного товариства "Фаворит Компані", повноваження 
протягом не більш як одного року з дати проведення відповідних Загальних Зборів 
Акціонерів, право вчиняти правочини (укладати всі необхідні договори з правом їх 
підпису) щодо передачі в заставу та іпотеку майна Товариства з обов'язковим 
попереднім їх узгодженням з Правлінням. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства- до 70 000 000,00 
(Сімдесят мiльйонiв гривень) грн. кожний, з обов'язковим попереднiм їх 
узгодженням з Правлiнням. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi станом на 31.12.2019р. -235 443,6 тис.грн Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)-
29,73111%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить50 голосiв , кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах складає 42 
простих iменних акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 



прийняття рiшення -42 або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
беруть участь в загальних зборах акцiонерiв та "проти"прийняття рiшення -0- або 
0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в загальних 
зборах акцiонерiв. Статутом акцiонерного товариства не визначенi додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi 
законодавством." />  

  </z:DTSDEAL_BC> 

  </z:root> 

 


