
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 Правлiння       Андрєєнков Володимир 
Євгенiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
10.10.2016 

(дата) 
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА ЕЛIПС" 

2. Організаційно-правова форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
67725, Одеська обл., Бiлгород-Днiстровський р-н, с. Салгани, вул. Шабська, 1 Б 

4. Код за ЄДРПОУ 
19046619 

5. Міжміський код та телефон, факс 
(04849) 6-08-07 (04849) 6-07-94 

6. Електронна поштова адреса 
info@ellips.com.ua 

 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.10.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* № 190, БЮЛЕТЕНЬ. ЦIННI ПАПЕРИ 
УКРАЇНИ 11.10.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці www.packgroup.com.ua в мережі Інтернет 11.10.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 



 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ 
з/п 

Дата 
прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна 
або послуг, що є 

предметом правочину 
(тис. грн) 

Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення ринкової вартості майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартості 

активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 10.10.2016 1800.00 34531.00 4.63 

Зміст інформації: 

Правлiнням ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIРМА ЕЛIПС» 10.10.2016р. (протокол № 10/10.16 вiд 10.10.2016р.) було 
прийнято рiшення про надання згоди на укладення Головою правлiння з ПАТ «МАРФIН БАНК» значного правочину, а саме: Договору про 
вiдкриття кредитної лiнiї (овердрафт): 
- лiмiт овердрафта – 1 600 000 грн.;  
- строк дiї овердрафта – не бiльше нiж «31» жовтня 2019 року (включно); 
- надання овердрафта – на пiдставi Договору про вiдкриття кредитної лiнiї (овердрафта);  
- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю (овердрафтом) - 16,00% рiчних – до 30 днiв безперервного користування овердрафтом, 
36,00% рiчних – понад 30 днiв безперервного користування овердрафтом; 
- ринкова вартiсть послуг, що є предметом даного договору є 1 600 000 грн.; 
- вартiсть активiв ПрАТ «ФIРМА ЕЛIПС» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 34 531 206,17 грн.; 
- спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ФIРМА ЕЛIПС» за даними останньої рiчної звiтностi 
складає 4,63%;  
- згiдно з п.7.3.11.14 дiючої редакцiї Статуту ПрАТ «ФIРМА ЕЛIПС», прийняття рiшення щодо укладання правочинiв, ринкова вартiсть майна 
або послуг, що є їх предметом, становить до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, вiднесено до 
компетенцiї Правлiння. За дане рiшення проголосували одноголосно. 
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