
 

 

 

Приватне акціонерне товариство 

«ВФ Україна» 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості  
 
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ВФ Україна". 
2. Код за ЄДРПОУ: 14333937. 
3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, Лейпцизька, 15. 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0443895800 0443895806. 
5. Електронна поштова адреса: ntarasova@vodafone.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://www.mts.ua. 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів.  
 
ІІ. Текст повідомлення 
 
14.02.2018г. позачерговими Загальними зборами акціонерів (Протокол № 40 від 15.02.2018р.) 
було прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «ВФ Україна» значного правочину, 
предметом якого є передача під заставу майна. Вартість правочину 4 600 000 570 (чотири 
мільярди шістсот мільйонів п’ятсот сімдесят гривень) визначена за Звітом про оцінку майна. 
Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ 
«ВФ Україна»: 29,69%. Вартість активів ПрАТ «ВФ Україна» за даними річної фінансової 
звітності за 2016 рік 15 494 242 000 гривень. 
Загальна кількість голосуючих акцій: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот 
шістдесят дві тисячі сто шістнадцять). 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах: 781 662 116 (сімсот 
вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять). 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон 
шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять), «проти» - немає, «утримався» - немає. 
Згідно з пунктом 9.2.26. Статуту ПрАТ «ВФ Україна» до компетенції Загальних зборів віднесено 
прийняття рішення про надання згоди на здійснення значного правочину, якщо ринкова вартість 
майна, робіт або послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п’ять) 
відсотків, але менше ніж 50 (п’ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства (рішення приймається простою більшістю 
(понад ½ (половини) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій з даного питання). 
 

ІІІ. Підпис 

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

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

 Генеральний директор                                                    Устинова Ольга Володимирівна  

                                                                                                                                                       

15.02.2018 р. 


