Tитyльний apкyш ПoвiдoмЛlння
(ПoвiдoмЛeння пpo iнфopмаrцiro)
06.09.20r9
(дaтa pесстpaцii емiтентoм

eЛeкTpoннoГo дoкyмeнтa)

Ns

33sr-

(вихiдний pесстрaцiйний нoмep
eЛекTpo}tнoгo Дoкyмeнтa)

Пiдтвеpджyrо iДентичнiсть тa дoстoвipнiсть iнфopмaцii, щo poз](pиTa вiдпoвiДнo Дo BиМoг
Пoлoження Пpo poзкpиTTЯ iнфopмaцii емiтентaми цiнних пaпеpiв, зaTBеpДI(оногo pirшенням
HaцioнaльнoТ кoмiсii з цiнниx пaпеpiв тa фoндoвoгo pинкy вiд 0,3 ГpyДнЯ 2013 poкy Ns2826,
зapeссTpoBalloГo B
roстицii Укpaiни 24 rpудrня 2013 poкy зa JtlЪ 2180124712 (iз
змiнaми)
B.o. Гoлoви

Bopoбйoвa Л.o.
(щiзвищe тa iнiцiaли кepiвникa)

(

Oсoбливa

пpo iпоте.rнi цiннi Пaпepи' сеpтифiкaти фoндy опepaцiй з
неpyхомiстю) емiтентa

*9

Пpo нaдaння згoДи IIa BчиIlенIlE зIIaчниx пpaвoнинiв)

I. Зaгaльнi вiдопroстi

l. Пoвне нaймeнyвaння
емiтентa

AКЩOHЕPFIЕ ToB APиC TB

2. opгaнiзaцiйнo-пpaвoвa

Aкцioнеpнe ToBapисTBo

''APкAДA''

o

A

кI{IOнЕPHиЙ кoM BPIД.tnIkIr4 БА.Hк

фopмa

0100l' м. КиiЪ' м.КиiЪ, вyл.oльгинськa,3

3' Miоцезнaхoд)кення
4. Iдeнтифiкar{iйний
ropидиннoТ oоoби
5.

кoД,

|9з6lз86

Мilкмiський кoД тa телефoн , (044)

27'7

-72-з7 (044) 280_33_51

фaкс

Aдp"cu еЛекTpoннoТ пoцrти aibabina@arkada.ua
7. HaйменyBaння,
ДУ ''APIФPУ"'2|676262, УкPAIнA, DR/00001/APA
iдентифiкaцiйний кoд
ropидиннoТ oсoби, кpaiнir
pесотpaцiТ topидиннoТ oсoби тa
HoМеp cвiдoцтвa пpo
BкJItoЧrння дo Peсстpy oоiб,
6.

yПoBFIoBa)кених нaДaBaTx,l

iнфopмaцiйнi пocлyги нil
фoндoвoму pинкy, oсoбrl, якa
зДiйснюс oПpиЛIoдHeI{ня
peгуЛЬoBaнoТ iнфopмaцi]] вiд
iменi y.raоникa фoндoвo;гo
pинкy

laнi

Пpo ДaTy таr пriсце oПpиЛюДtleння ПoвiДoмлеIlня (П[oвiдoмлення Пpo iнфopмauiю)
Пoвiдoмлення poзмiщeнo нa https://arkada'ua/ua/toplЗ2lplЬIic

II.

BЛaснoмy веб_сaйтi yЧaсHикa
фoндoвoгo

pиHкy

06.09'20Т9
(aдpесa стopiнки)

06.09.2019

@

sМА

19з61386

(дaтa)

BiДoмостi пpo пpийняття pilшенHя Пp нaДaHIIя згoДи нa BЧинеHIIя зHaчH:их
пpaвoнинiв
Дaтa

Pинкoвa вapтiсть

pitпення

ПocЛyГ, щo e
ПpeДMеToМ

пpиЙняття
Ns

зlл

мailнaaбo

ПpaBoчиHy

(тис. гpн)

Bapтiсть aктивiв
Cпiввiднorшeння pинкoвoi
Aдpесa стoрriнки
емiтентa Зa Дa:нИNlИ вapтoстi мaЙнa aбo пoолyг, BЛaснoгo вeб-сaйry,
ocтaнньoi pi.rнoТ
щo с пpеДvtетoM пpaBoчинy' нa якiй poзмilцений
фiнaнсoвoТ звiтнoстi дo вapтoстi aктивiв емiтентa ПpoToкoЛ зaГaЛЬHих
(тис. гpн)
Зa Дa{Иlv|И oотaнньoТ piuнoТ
збopiв
звiтнoстi
aкцioнеpiв/зaсiДaння
фiнaноoвoТ
(y tliдсoткaх)
нaгляДсrвoТ ptaДИ, Ha
яких,/якoп,Iу

пpийнятe pirшeння
I

2

5

4

5

1

06.09.2019

620З87

2з20966

26,72969

6

iст iнфopмaцii:
пpиiанятrя pilпення пpo HaДaнHя зГoДи нa BЧинeння знaЧнoгo Пр,aBoЧинy: 06'09'2019;
yПoBнoвzDкенoГo opГaнy, щo йoгo пpийняв: HaглядoваL paдa;
пpal}oЧинy: Уlсгlaдaнrш iпoтечнoгo ДoгoBopy' З МеToIo зaбeзпeчeння зoбoв'язaнь тpетьoТ oсoби зa
Пoзики.;
вapтiсть мaЙнa aбo пoслyг, Щo e ПpеДМeтoм I]paBoЧиHy, Bизr]taЧrнa вiДпoвiднo Дo зaкoHoДaBс:ГBa
620з87 Tис' Гpн;
Bapтicть aктивiв емiтентa Зa ДaНИNIИ oстaнньoi pivнoТ фiнaноoвoТ звiт'нoстi: 2з20966 Tис. Гp}J;
Спiввiднorпe]{HЯ pинкolloi вapтoстi мaЙнa aбo пoслyг, щo r ПpeДМeTo]и ПpaBoЧинy' Дo вapтoстi aктивiвl
Зa ДaНИплИ oстitнньoТ pi.rнoТ фiнaнсoвoТ звiтнocтi (у вiдсoткa;к):26,72969Yo;
кiлькiсть гoлoсiв, кiлькicть гoлoсiв нa зaоiДaннi HaгляДoвoi paди: 7;

гoлociв, щo ПpoГoлocув,aЛИ "Зa'': 7;
гoЛoсiв, щo пpoГoЛoсyBaЛи ''Пpoти'': неМaс;
гoлociв, щo ПpoгoЛocyBurли'';Дpимaвся'' : неМae.

кpиTepll ДЛя BlднrсенH'I пpaBoЧинy дo знaЧнoгo ПpaBoчин}', щo нe пеpeдбaнeнi зaкoнодaвc]]BoМ,
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