Tитyльний apкyrш ПoвiДoмЛеtlня
(ПoвiдoмЛeння пpo iнфopмaцirо)
lз.0з.2020
(лaтa pеестpaцiТ eм iтентoм
еЛекTpoHHoГo Дottyментa)

0Б

(вихiдний pессTpaI{l Йний нoмеp
еЛeктpoHнoГo дoкyментa)

Пiдтвеpдхсyю iдентиннicть тa дoстoвipнiсть iнфopмaцii, щo poзкpиTa вiДtloвiДнo Дo BиМoГ
Пoложення Прo poзкpиTTя iнфоpмaцiТ емiтентaми цiнниx пaпеpiв, зaTBеpД)кеногo pirпенням
Haцioнa-льнoТ кoмiсii з цirrних пaпеpiв тa фoндoвoГo pинкy вiд 03 ГpyДнЯ 20l3 poкy J\b 2826,
зapессTpoBal{oГo в Мiн
rостицii У кpaТни
ГpyДня 2013 poкy зa }lb 218Оl247I2 (iз
змiнaми)
Ковaльvyк T.M

Гoлoвa Пpaвлiння
(пoсaлa)

(пpiзвище тa iнiцiaли кеpiвttикa)

Oсобливa iнфopм

po iпoтeяlri цiннi ПaПери' сеpтифiкaти фoнлy oпеpaцiй
llеpyхoмiстlo) емiтента

(l1pийнятгя p

з

пpo нaДaння зГoДи I{a BЧинrння знaчниx пpaвoнигriв)
I. Загaльнi вiдoмoстi

емi'геltтa

AкЦIOH Е P HЕ TOBАPисТB
''API{АДA''

2. opr'ar;iзaцiйнo-пpaвoвa

Aкцioнеpl-tе']'oBapиcTBo

l.
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o

AКЦIOнЕPHиЙ кoМ BPЦIЙI1ИЙ
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0100l , м. КиiЪ' м.КиТв, вyл.oлiгинськa,З

3. Мicrдезнaхoд)I(eння
4. Iдeнтифiкaцiйний
ropидиннoТ oсoби

кoд

19з6|386

5. Мiжмiоький кoД тa телефoн, (044) 2'7'7-'72-з7 (044) 280-зз-5ir
фar<с

пorцти aibabiпa@arkada.ua
7. l-laйменyBal]tlя,
ДУ ''АPIФPУ",21676262, УкPAiHA, DR/00001/АPA
6.

Aдp..u

еЛекTpoHHoТ

iдентифiкaцiйний кoд

topидинноТ oсoби, кpaТнa
peсстpaцiТ ropидиннoТ oсoби тa
HoМеp свiдoцтвa пpo

вклtoЧrння дo Peсстpy oсiб,
yПoBIloBa)I(еHиx нaдaBaTи
iнфopмauiйнi гtoс.llyги нa

фoндовoмy pиHIс}; ocoби, якa

здiйонюс oПpиЛtoДHeння

pеГyЛЬoBaнoТ i нфopмaцiТ

в

iд

iмeнi унaсникa фoндoвoгo
pинкy

II.

{aнi

Пpo ДaTy тa rиiсце oПpиЛroДIlенrlя ПoвiДoмЛеtlня

Пoвiдoмлення poзмiщенo l Ia littps ://arkad a.lal ualtoplЗ2 lpublic
BЛaсHoМy веб-оaйтi yчacниКa
(loндoвoгo pиHКy
(aлpесa стopillки)
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(Пoвiдoмлrння пpo iпфopмauirо)

1з.oз.2o2o
(лaтa)

Biдoмостi пpо пpийняття pilшення Пpo нaДaння 3гoДи IIa BчиIIенIIя знaчHих
ПpаBoЧиIrrB
Дaтa
пpийнятгя
Nb

pitпеl-tня

зlп

иHКoBa вapTlcTЬ

мaйнaa6o
ПoсЛуГ' щo с
ПpeДMеToМ

ПpaBoЧинy

(тис. гpн)

Bapтiоть aктивiв
емiтeнтa Зa ДaНИl.АИ

Cпiввiднoшlення pигlкoвoТ
вapтoстi мaйнa aбo пoолyг,

oстaнньoТ piннoТ

щo с ПprДMеТoМ ПpaBoчинy'

фiнaноoвoТ звiтнoотi дo вapтocтi aктивiв емiтентa
(тис. гpн)
зa ДaHиМи oстaнньoi piинoТ

фiнaнсoвoТ звiтнocтi
(y вiдсoткaх)

Aдpесa отopiнки
BЛaсHoГo веб-сaЙтy,
нa якiй poзмiщений
ПpoToкoЛ зaГaЛЬHиx

збopiв
aкцioнеpiв/зaсiДaння
нaгляДoвoТ paДИ, Ha

яких/якoму
пpийняте piulення
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iст iнфоpмaцiТ:
тa пpийнятгя pitпення Пpo HaДaIrHЯ зГoди Ha BчинеHHя зHaЧнoГo ПpaBoЧиHy: 12.0З.2020;
МeHуBaнHя уПoBHoBDI(еttoГo opГaнy' щo йoгo пpийняв: Haглядoвa paдa;
peДМrT ПpaBoЧиHy: Уклaдaння yГoДи Пpo Bнecrння змiн в Iпoтечний дoгoвip вiд 10.09.20l9p., з МrToЮ
пoтoчнoТ pинкoвoТ вapтoстi мaйнa' ПeprДaнoГo в зaбезпечення зoбoв'язaнь;
Pинкoвa вapтiсть мaйнa aбo пocлyг, Щo с ПpeдМеTo ПpaBoЧиIJy, BизнaЧеHa вiдпoвiднo Дo зaкoHoДaBсTBa
70003 Tиc. ГpH;
Bapтiсть aктивiв емiтентa Зa ДaHИ\ЛИ oстaнньoТ piннoТ фiнaнсoвoТ звiтнoотi: 2094|92 Tиc. ГpH;
CпiввiднorпеHHя pиHКoвoТ вapтoстi мaйнa aбo пoслyг, щo с ПprДNlеToM ПpaBoЧинy' дo вapтoстi aктивiв
iтентa зa дaHИМИ oотaнньoT piuнoТ фiнaнсoвoТ звiтнoстi (y вiдcoткax):22,44З17Yo;
ьнa кiлькicть гoлoсiв, кiлькiсть гoлoсiв нa зaсiдaннi Haглядoвo'i paди: 7;
оть гoлoсiв' щo ПpoГoЛocyBaЛи "Зa''i 7,
ЛЬкlсTЬ ГoЛoclB, щo ПpoГoлocуBaлИ ''ПpoTи'': HeМar;
ькiоть гoлociв, щo ПpoгoЛocУBaЛИ ''yтpимaвся'': неМaс.
вi кpитеpiТ Для вiДнесeнHя ПpaBoЧИHу Дo зHaЧHoГo ПpaBoЧинy' щo нe пepедбaнeнi зaкoнoДaвcTвoМ'
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