ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)
24.09.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
02/669
(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)
в.о. голови правління
Закревський А.М.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4.Ідентифікаційний код юридичної
особи
5. Міжміський код та телефон, факс
6. Адреса електронної пошти
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.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ
ВИРОБІВ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ "ГЕМОПЛАСТ"
Акціонерне товариство
Одеська область 67700 Білгород-Дністровський вулиця
Маяковського, 57
00480922
0484931562
secretary@hemoplast.ua

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
804 DR/00002/ARM

8. 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 подання
звітності та/або адміністративних
даних до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (у
разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на www.hemoplast.ua
власному веб-сайті учасника
(URL-адреса веб-сайту)
фондового ринку

24.09.2021
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

№
з/п

1
1

Дата
прийнят
тя
рішення
2
23.09.202
1

Граничн
а
сукупна Вартість активів емітента за даними
вартість останньої річної фінансової звітності
правочи
(тис. грн)
нів (тис.
грн)
3
4
705426

705426

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
100

Зміст інформації:
Рішення прийнято на позачергових загальних зборах 23.09.2021 р. (протокол № 32) - Попередньо схвалити значні
правочини на сукупну суму 705 426 тис. грн., включаючи, але не обмежуючись, договори купівлі-продажу, міни,
відступлення права вимоги та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ «Гемопласт» до наступних річних
Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення
цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

