
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       Ковальчук Володимир Петрович 

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

  
М.П. 

 

01.09.2016 р. 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Iста-центр" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

49051, м. Днiпро, Курсантська,30 

4. Код за ЄДРПОУ 

23073489 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(056) 790-75-49 (056) 790-75-49 

6. Електронна поштова адреса 

inna@nac-ista.dp.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
01.09.2016 

р. 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ  № 164 05.09.16 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
www.ista-center.dp.ua в мережі Інтернет 05.09.16 

 
(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 30.08.2016 209800.00 366765.00 57.2 

Зміст інформації: 

Предметом правочину є договiр поруки з публiчним акцiонерним товариством «Перший Український Мiжнародний Банк». Рiшення про 

надання згоди на вчинення значного правочину було прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв, протокол б/н вiд 30.08.2016 р. 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодательства України.  

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 2408256. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 2 328 388.  

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: 

- «за» прийняття рiшення проголосували 1 775 910 акцiй, що складає 76,3 % вiд голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах. 

- «проти» прийняття рiшення проголосували 552 478 акцiй, що складає 23,7 % вiд вiд голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

загальних зборах. 

Значний правочин вчинений згiдно дiючого законодательства України. 

 


