
  <?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="2" 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_BA> 

  <z:row DECDT="2020-12-10T00:00:00" VALUE="700000" ASSETS="235443.6" 

WEIGHT="297.31112" ZMIST="10 грудня 2020 року позачерговими загальними 
зборами акцiонерiв товариства прийняте рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв, а саме: надати голові правління Приватного 
акціонерного товариства "Фаворит Компані"до проведення наступних 
чергових/позачергових Загальних Зборів акціонерів (але не більше ніж протягом 
року з моменту проведення цих зборів), право вчиняти (укладати всі необхідні 
договори з правом їх підпису) правочини (в тому числі : купівлі-продажу, застави, 
іпотеки, отримання кредиту, надання та отримання фінансовою допомоги та ін.) 
вартістю до 70 000 000,00 (Сімдесят мільйонів гривень) грн. кожний, з 
обов'язковим попереднім їх узгодженням з правлінням Товариства, а також, 
надати повноваження керівникам/директорам дочірніх підприємств, де 
Товариством являється 100 % власником статутного капіталу, на вчинення 
значних правочинів протягом року, однак, з обов'язковим попереднім їх 
узгодженням з правлінням Товариства, з питань участі в тендерах (тендерних 
закупівлях), отримання банківських гарантій, виконання контрактів (договорів), 
отримання авансових платежів від Замовника або кредиту банку від вартості робіт 
за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до 
ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, контрактів 
(договорів) на виконання підрядних робіт, послуг, контрактів (договорів) купівлі-
продажу оборотних та необоротних активів, контрактів (договорів) купівлі-
продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб, кредитних угод 
(кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами та 
договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики. Гранична сукупна 
вартiсть правочинiв- 70 000 000,00 (сімдесят мiльйонiв гривень) грн. кожний, але 
не бiльше нiж на загальну суму 700 000 000,00 (сімсот мiльйонiв гривень) грн.. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом 
на 31.12.2019-235 443,6 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках)- 297,3111%. загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 
50 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." />  

  </z:DTSDEAL_BA> 

  </z:root> 

 


