
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

24.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 3 
(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). 

 

Голова Правління     Шамрай О.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 45632 Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець,, Левадна, 2А 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00377163 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0332 778800, 0332 778806 

6. Адреса електронної пошти 

 l.oleinikova@runa.com.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

  

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку www.runa.com.ua 24.04.2018 

 (адреса сторінки) (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 24.04.2019 35 000 121 320 28,85 

Зміст інформації: 

Надано попередню згоду (схвалення) на вчинення ПрАТ "Луцьк Фудз" у ході поточної господарської діяльності в 

період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів значних правочинів з фізичними особами та 

юридичними особами,  резидентами та з нерезидентами, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін 

до чинних кредитних договорів, укладення нових договорів про кредитування, рефінансування,  як в національній,  

так і в будь-яких  іноземних валютах,  з  банківськими та іншими фінансово-кредитними установами, договорів 

поворотної фінансової допомоги, позики, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію виробничих 

потужностей та виробничих приміщень, інших договорів, гранична сукупна вартість кожного з яких не перевищує 

тридцять п'ять мільйонів гривень, правочинів про надання в забезпечення виконання своїх зобов'язань рухомого та 

нерухомого майна товариства без обмеження його вартості, договорів купівлі та продажу рухомого та нерухомого 

майна, основних засобів без обмеження їх вартості, та уповноважити Голову  Правління на узгодження  істотних 

умов  та підписання від імені товариства таких правочинів. 

 


