
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГУД ФУД 

ПЛЮС" 

2. Код за ЄДРПОУ: 40008974 

3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5 

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445858935, 0445858935 

5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua 

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

інформації: http://www.fozzy.ua 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГУД ФУД ПЛЮС" 

13.03.2018 р. було прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході 

поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних 

Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів 

позики, поставки, купівлі-продажу, будь-яких інших господарських договорів, за якими 

Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю 

активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. При цьому вчинення такого 

(таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової 

вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними 

останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних 

валют. Гранична сукупність вартості правочинів - 93095,5 тис. грн., вартість активів емітента за 

даними останньої річної фінансової звітності - 93095,5 тис. грн.; співвідношення граничної 

сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) - 100%. Загальна кількість голосуючих акцій - 2 000 000  штук , 

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2 000 000  штук, 

кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 2 000 000   штук,  кількість голосуючих 

акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук. 

III. Підпис  
 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Генеральний директор        Морозов Д.Б. 

14.03.2018 


