Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
голова правлiннягенеральний директор

Калапа Сергiй Георгiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

05.12.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
25006, Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, 1
4. Код за ЄДРПОУ
05784437
5. Міжміський код та телефон, факс
(0522) 395309 395362
6. Електронна поштова адреса
etantsura@redstar.kr.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.12.2017
(дата)

2.
Повідомлення
опубліковано
у*

233(2738) «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку»

07.12.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3.
в
Повідомлення
http://www.elvorti.com/index.php?part=static&lang=ua&cname=about мережі 07.12.2017
розміщено на
Інтернет
сторінці
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
Співвідношення
ринкової
вартості майна
Вартість
або послуг, що є
активів
предметом
емітента за
правочину, до
даними
вартості
останньої
активів
річної
емітента за
фінансової
даними
звітності
останньої річної
(тис. грн)
фінансової
звітності (у
відсотках)

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис. грн)

1

2

3

4

5

1

04.12.2017

9000

786529

1.1443

Зміст інформації:
04.12.2017 року рiшенням Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №38 вiд 04.12.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо прийняття
рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме:
Схвалили договiр купiвлi – продажу облiгацiй серiї «В» №1189/385 вiд 28.11.2017р., укладений мiж ПАТ «Ельвортi» та ПрАТ «Ельвортi груп»
на суму 9 000 000 (дев’ять мiльйонiв) гривень укладений в процесi приватного розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених)
облiгацiй серiї «В» ПАТ «Ельвортi».
Вартiсть активiв ПАТ "Ельвортi" станом на 01.01.2017 року складає 786 529 тис. грн.
Спiввiдношення загальної суми договору, що є предметом договору, до вартостi активiв ПАТ "Ельвортi" за даними останньої рiчної звiтностi (у
вiдсотках) складає 1,1443 %.
В договорi є ознаки заiнтересованостi, оскiльки сума договору складає 9 000 000,00 грн. i перевищує 1% вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Ельвортi».
Iнформацiя щодо осiб, заiнтересованих у вчиненнi акцiонерним товариством правочину:
1.Посадова особа ПАТ «Ельвортi» Калапа Сергiй Георгiйович, який є головою правлiння-генеральним директором ПАТ «Ельвортi» та є
генеральним директором ПрАТ «Ельвортi Груп» з яким ПАТ "Ельвортi" уклало договiр.

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис. грн)

1

2

3

Співвідношення
ринкової
вартості майна
Вартість
або послуг, що є
активів
предметом
емітента за
правочину, до
даними
вартості
останньої
активів
річної
емітента за
фінансової
даними
звітності
останньої річної
(тис. грн)
фінансової
звітності (у
відсотках)
4

5

2.Посадова особа ПАТ «Ельвортi» Штутман Павло Леонiдович, який є Головою наглядової ради ПАТ «Ельвортi» та головою наглядової ради
ПрАТ «Ельвортi Груп», з яким ПАТ "Ельвортi" уклало договiр.
3.Посадова особа ПАТ «Ельвортi» Штутман Михайло Павлович, який є членом наглядової ради ПАТ «Ельвортi» та афiлiйованою особою
Штутмана Павла Леонiдовича, який є головою наглядової ради ПрАТ «Ельвортi Груп», з яким ПАТ "Ельвортi" уклало договiр.
4.Посадова особа ПАТ «Ельвортi» Попов Михайло Iванович, який є Членом наглядової ради ПАТ "Ельвортi" та членом наглядової ради ПрАТ
«Ельвортi Груп», з яким ПАТ "Ельвортi" уклало договiр.
2

04.12.2017

31000

786529

3.9414

Зміст інформації:
04.12.2017 року рiшенням Наглядової ради ПАТ "Ельвортi" (протокол №38 вiд 04.12.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо прийняття
рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме:
Схвалили договiр купiвлi – продажу облiгацiй серiї «В» №1190/385 вiд 28.11.2017р., укладений мiж ПАТ «Ельвортi» та Товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Партнер - Iнвест», яке дiє в iнтересах Закритого пайового
недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Партнер –Фонд» товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння
активами «Партнер - Iнвест» на суму 31 000 000 (тридцять один мiльйон) гривень, укладений в процесi приватного розмiщення iменних
вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї «В» ПАТ «Ельвортi».
Вартiсть активiв ПАТ "Ельвортi" станом на 01.01.2017 року складає 786 529 тис. грн.
Спiввiдношення загальної суми договору, що є предметом договору, до вартостi активiв ПАТ "Ельвортi" за даними останньої рiчної звiтностi (у

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис. грн)

1

2

3

Співвідношення
ринкової
вартості майна
Вартість
або послуг, що є
активів
предметом
емітента за
правочину, до
даними
вартості
останньої
активів
річної
емітента за
фінансової
даними
звітності
останньої річної
(тис. грн)
фінансової
звітності (у
відсотках)
4

5

вiдсотках) складає 3,9414 %.
В договорi є ознаки заiнтересованостi, оскiльки сума договору складає 31 000 тис. грн. i перевищує 1% вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Ельвортi».
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки заiнтересованостi: особою, яка
може бути заiнтересованою у вчиненнi правочину є посадова особа ПАТ «Ельвортi» Попов Михайло Iванович, який є членом наглядової ради
ПАТ «Ельвортi» та директором ТОВ «КУА «Партнер – Iнвест», яке дiє в iнтересах ЗПНВIФ «Партнер –Фонд» ТОВ «КУА «Партнер – Iнвест»
та з яким ПАТ "Ельвортi" уклало договiр.

