
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента  

I. Загальні відомості  
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІЙ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 14312430 

3. Місцезнаходження: 25009 Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, буд.29 

4. Міжміський код, телефон та факс: (0522)55-15-28 (0522)55-53-96 

5. Електронна поштова адреса: emitent@radiy.com 

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

розкриття інформації: http://radiy.com 

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

II. Текст повідомлення  

N  

з/п  

Дата прийняття 

рішення 

Гранична 

сукупність вартості 

правочинів 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної сукупності 

вартості правочинів 

до вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(у відсотках) 

1  2  3  4  5  

1  21.04.2017  4317465  771127  559,89026 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 

21.04.2017; 

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів 

(Протокол №30 від 21.04.2017р.); 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори купівлі-

продажу, поставки, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, про надання 

послуг, доручення, гарантії, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, 

банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами  

інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та 

конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична вартість кожного такого 

правочину не повинна перевищувати  сто п’ятдесят  мільйонів євро за курсом 

міжбанківських торгів на дату, яка передує дню укладання правочину; 

Гранична сукупність вартості правочинів:  4317465 тис. грн; 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 771127 тис. 

грн; 

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 559,89%; 

Загальна кількість голосуючих акцій: 4373167; 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4353355; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:4353355; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: немає. 

   

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 Сіора О.А. 24.04.2017р. 

 


