
 
 

 

Додаток 5  

до Положення про розкриття інформації  
емітентами цінних паперів  

(пункт 6 глави 1 розділу III) 

 

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

нерухомістю) емітента 

Повне найменування емітента  Приватне акціонерне товариство 

“НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ  ІНСТИТУТ  ЛАЗЕРНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ” 

код ЄДРПОУ 24478427 

місцезнаходження 61070, Україна, мiсто Харкiв, вулиця Академiка Проскури, буд. 1 

міжміський код та телефон емітента (057) 702-12-07 

електронна адреса balashova@niilt.kharkov.com 

Адреса власного веб-сайту, який 

використовується емітентом для розкриття 

інформації 

www.niilt.kharkov.com 

Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис. грн) 

Вартість активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності 

(у відсотках) 

1 16.04.2021 243124 60781 400 

Загальними зборами Товариства від 16.04.2021 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів:  

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів:  

Граничної сукупної вартості правочинів: 243124 тис. грн; 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 60781 тис. грн; 

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках): 400%; 

Надати попередню  згоду на укладення  Товариством  протягом звітного періоду з 16.04.2021 по 15.04.2022 р. 

р.  значних правочинів будь-якого характеру, в тому числі: договорів купівлі-продажу рухомого та/або 

нерухомого майна, поставки, міни, договорів дарування, оренди, лізингу, факторингу, позики, поруки, 

банківського вкладу, договорів про відступлення права вимоги,  кредитних договорів та договорів 

забезпечення, застави/іпотеки, інших правочинів, необхідних для здійснення господарської  діяльності  

Товариства з будь-якими контрагентами, з обмеженням  граничної сукупної вартості таких правочинів не 

більше 243 124 тисяч гривень - 400 відсотків від вартості активів Товариства,  яка  за даними річної фінансової 

звітності за 2020 рік  склала 60 781 тисяч грн.  

2) Уповноважити Генерального директора  Товариства  на укладання (підписання) значних правочинів   від 

імені Товариства з правом визначення ним одноособово інших умов значних правочинів.  

Загальна кількість голосуючих акцій: 80 000; 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 80 000; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 80 000; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 80 000 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення 

про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

Генеральний директор М.В. Неофітний. 


