
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство «Лiзингова компанiя 
«Укртранслiзинг» 

2. Код за ЄДРПОУ 30674235 

3. Місцезнаходження 
01133 мiсто Київ Вулиця Євгена Коновальця, будинок 32-Г, 
офiс 8 

4. Міжміський код, телефон та факс +38 (044) 284-23-00 +38 (044) 284-23-00 

5. Електронна поштова адреса office@utl.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

  

7. Вид особливої інформації 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

II. Текст повідомлення 

№ 
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) 

Адреса сторінки власного 
веб-сайту, на якій 

розміщений протокол 
загальних зборів 

акціонерів/засідання 
наглядової ради, на 

яких/якому прийняте рішення 

1 2 3 4 5 6 

1 04.09.2018 22.11 1861859 0.001187523   

Зміст інформації: 

04.09.2018. на засiданнi Наглядової ради ПрАТ «Укртранслiзинг» (Протокол №46) прийнято рiшення про погодження вчинення значного 

правочину вiд 20.07.2018 р. №В-А-01/07 з ПрАТ «СКМЗ» (05763642). Предмет правочину: купiвля-продаж цiнних паперiв ПрАТ «СКМЗ» 
(05763642). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 22,11 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 1861859,00 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 0,001187523%. Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради - 3. 
Кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняття рiшення - 3, «проти» прийняття рiшення - 0. Адреса сторiнки власного веб-сайту на якому 
має бути розмiщений публiчним акцiонерним товариством протокол засiдання наглядової ради або загальних зборiв акцiонерiв, де приймалося 
рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, ПрАТ «Укртранслiзинг» не наводиться, оскiльки товариство є приватним 
акцiонерним товариством. 

Вiдповiдно до пп. 4 п. 14.28.3. Статуту Товариства, рiшення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою, якщо предметом 
правочину є акцiї (паї, частки у статутному капiталi, iншi корпоративнi права) iнших пiдприємств. 
У зв’язку з тим, що програмний комплекс не дозволяє вiдобразити правильний вiдсоток в рядку "Спiввiдношення ринкової вартостi  майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)", правильною 
цифрою вважати 0,001187523%. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 

законодавством. 

2. Найменування посади       Татарець Петро Васильович 

Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

    М.П.   

2018.09.04 

(дата) 



 


