
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

27.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 6 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Директор    Парафєйник Вiктор Анатолiйович  
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 42200, Сумська обл., Сумська область, мiсто Лебедин, площа Соборна, будинок 24 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 00309753 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 (05445) 21608, (05445) 21608 

6. Адреса електронної пошти: 

 vat_00309753@aft.org.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
http://fabrika.emitents.org 27.04.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



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 2 3 4 5 

1 27.04.2021 938,7 1 877,4 50 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБЕДИНСЬКА 

ШВЕЙНА ФАБРИКА" (надалi – Товариство) вiд 27.04.2021 року (протокол №31 вiд 27.04.2021 року)  було прийняте 

рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: попередньо схвалити вчинення 

Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборiв в ходi поточної господарської дiяльностi значних 

правочинiв, у тому числi, але не виключно: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, застави, iпотеки, а також 

договорiв поруки, позики, придбання та/або вiдчуження майна, майнових прав, цiнних паперiв та/або корпоративних 

прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших господарських договорiв, за якими 

Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 

такого правочину (таких правочинiв сукупно за однорiдними ознаками протягом року) , перевищує 25 вiдсоткiв, але  

менша  нiж  50  вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, що становить 

бiльше за 469,35 тис. грн., але менше нiж 938,7 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є 

чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi 

до iноземних валют.  

Без отримання додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства протягом 1 (одного) року з дати 

проведення цих загальних зборiв акцiонерiв: 

 -  уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинiв з усiма 

можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством,  

- уповноважити директора (керiвника) Товариства, або особу, що виконує його обов’язки, укладати зазначенi вище 

значнi правочини з усiма змiнами та доповненнями до них, та здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi 

Товариства зазначених вище значних правочинiв виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку 

попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства. 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1877,4 тис.грн. Спiввiдношення 

граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (у вiдсотках) – 50.00%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 607108 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi у загальних зборах - 607098 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 

прийняття вищезазначеного рiшення - 607098 голосiв, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" 

прийняття вищезазначеного рiшення - 0 голосiв. 

2 27.04.2021 10 000 1 877,4 532,65 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2021 року (протокол №31 вiд 27.04.2021 року)  було 

прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: попередньо схвалити 

вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборiв в ходi поточної господарської дiяльностi 

значних правочинiв, у тому числi, але не виключно: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, застави, iпотеки, а 

також договорiв поруки, позики, придбання та/або вiдчуження майна, майнових прав, цiнних паперiв та/або 

корпоративних прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших господарських 

договорiв, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, ринкова вартiсть майна або послуг, 

що є предметом такого правочину (таких правочинiв сукупно за однорiдними ознаками протягом року), становить 50 i 

бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, що становить вiд 938,70 

тис. грн. до 10000,0 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалежно вiд 

збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.  

Без отримання додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства протягом 1 (одного) року з дати 

проведення цих загальних зборiв акцiонерiв: 

 -  уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинiв з усiма 

можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством,  

- уповноважити директора (керiвника) Товариства, або особу, що виконує його обов’язки, укладати зазначенi вище 



значнi правочини з усiма змiнами та доповненнями до них, та здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi 

Товариства зазначених вище значних правочинiв виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку 

попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства. 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1877,4 тис.грн. Спiввiдношення 

граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (у вiдсотках) – 532,65%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 607108 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi у загальних зборах - 607098 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 

прийняття вищезазначеного рiшення - 607098 голосiв, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" 

прийняття вищезазначеного рiшення - 0 голосiв. 

 


