ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІО МЕД СКЛО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Загальні відомості:
Повне найменування: емітента
Приватне акціонерне товариство «Біо мед скло»
Організаційно-правова форма емітента
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження емітента
Засоби зв’язку
Електронна поштова адреса емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації
Вид особливої інформації

Приватне акціонерне товариство
04763746
10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26
тел. 044- 498-65-02, факс 044 498-65-01
nkulikovskaya@biomedsklo.com.ua
http://www.biomedsklo.com.ua/
Відомості про прийняття рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів

Рішенням річних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БIО МЕД СКЛО"
(надалi – Товариство) вiд 24.04.2018 року (протокол №32 вiд 24.04.2018 року) було прийняте рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: попередньо надати згоду на вчинення
Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період
з 24 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року (включно), будь-яких значних правочинів (договори купівлі-продажу,
поставки, виконання робіт, надання послуг, оренди та інші, а також додатки та додаткові угоди до них), пов’язаних
з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукупна
вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної
фінансової звітності Товариства за 2017 рік, що становить бiльше за 117939,75 тис.грн. але менше нiж 235879,50
тис. грн. грн. Уповноважено Голову Правлiння Товариства укладати (вчиняти) та пiдписувати такi значнi
правочини. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 471759,00 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 50,00%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 963 674 822 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах – 961 047 795 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття
вищезазначеного рiшення – 816 400 641 голосiв, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття
вищезазначеного рiшення – 144 647 154 голосiв.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БIО МЕД СКЛО"
(надалi – Товариство) вiд 24.04.2018 року (протокол №32 вiд 24.04.2018 року) було прийняте рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: попередньо надати згоду на вчинення
Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період
з 24 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року (включно), будь-яких значних правочинів (договори купівлі-продажу,
поставки, виконання робіт, надання послуг, оренди та інші, а також додатки та додаткові угоди до них), пов’язаних
з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична сукупна
вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності
Товариства за 2017 рік, що становить 235879,50 тис.грн. і більше. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності - 471759,00 тис. грн. Уповноважено Голову Правління Товариства укладати (вчиняти)
та підписувати такі значні правочини.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 100,00%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 963 674 822 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах – 961 047 795 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття
вищезазначеного рiшення – 816 400 641 голосiв, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття
вищезазначеного рiшення – 144 647 154 голосiв.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона
несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Жарков Людвиг Анатолійович.

