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Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

1

2

3

4

5

1

27.04.2017

100000

12465

802.2463

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

Зміст інформації:
27.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ТСД» (надалi – ТОВАРИСТВО) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення
ТОВАРИСТВОМ значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, з юридичними особами, афiлiйованими з ТОВАРИСТВОМ
(ознака заiнтересованостi з ТОВАРИСТВОМ – юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника), за виключенням правочинiв (угод) з ТРК МЕДIА ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (TRK MEDIA HOLDING LIMITED)
(реєстрацiйний номер НЕ 239327), а саме: правочинiв щодо отримання ТОВАРИСТВОМ в нацiональнiй та/або iноземнiй валютах позики
(поворотної фiнансової допомоги), безповоротної фiнансової допомоги; правочинiв (додаткових угод) про внесення змiн до вже укладених
(iснуючих) правочинiв (договорiв позики (надання поворотної фiнансової допомоги), надання безповоротної фiнансової допомоги), правочинiв
(додаткових угод) про внесення змiн до вже укладених (iснуючих) правочинiв, в тому числi правочинiв про їх розiрвання (дострокове
припинення); граничною вартiстю на кожен правочин в розмiрi 100 000 000,00 (сто мiльйонiв гривень 00 коп.) гривень або еквiвалент
зазначеної суми в будь-якiй iншiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладення вiдповiдного правочину.
Вартiсть активiв ТОВАРИСТВА станом на 31.12.2016 р.: 12 465,00 тис.грн. Cпiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми
коштiв, що є предметом правочину, (граничної вартостi кожного правочину) до вартостi активiв ТОВАРИСТВА: 802,2463%. Загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй – 80 096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 80 096. Кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували «за» прийняття рiшення: 54 465. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
2

27.04.2017

Зміст інформації:
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120.3369
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Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

5

27.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ТСД» (надалi – ТОВАРИСТВО) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення
ТОВАРИСТВОМ значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, з юридичними особами, афiлiйованими з ТОВАРИСТВОМ
(ознака заiнтересованостi з ТОВАРИСТВОМ – юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника), за виключенням правочинiв (угод) з ТРК МЕДIА ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (TRK MEDIA HOLDING LIMITED)
(реєстрацiйний номер НЕ 239327), а саме: правочинiв про передачу (вiдчуження) майнових прав на об’єкти iнтелектуальної власностi, за якими
ТОВАРИСТВО набуває майновi права на об’єкти iнтелектуальної власностi; правочинiв щодо створення та/або розповсюдження
ТОВАРИСТВОМ об’єктiв iнтелектуальної власностi, передавання ТОВАРИСТВОМ майнових прав iнтелектуальної власностi третiм особам,
правочинiв (додаткових угод) про внесення змiн до вже укладених (iснуючих) правочинiв, в тому числi правочинiв про їх розiрвання
(дострокове припинення), граничною вартiстю на кожний правочин в розмiрi 15 000 000,00 (п’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.) гривень або
еквiвалент зазначеної суми в будь-якiй iншiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладення правочину. Вартiсть
активiв ТОВАРИСТВА станом на 31.12.2016 р.: 12 465,00 тис.грн. Cпiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є
предметом правочину,(граничної вартостi кожного правочину) до вартостi активiв ТОВАРИСТВА: 120,3369%. Загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй: 80 096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 80 096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «за» прийняття рiшення: 54 465. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
3

27.04.2017

15000

12465

120.3369

Зміст інформації:
27.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ТСД» (надалi – ТОВАРИСТВО) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення
ТОВАРИСТВОМ значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, з юридичними особами, афiлiйованими з ТОВАРИСТВОМ
(ознака заiнтересованостi з ТОВАРИСТВОМ – юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника), за виключенням правочинiв (угод) з ТРК МЕДIА ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (TRK MEDIA HOLDING LIMITED)
(реєстрацiйний номер НЕ 239327), а саме: правочинiв щодо купiвлi - продажу рухомого майна; правочинiв (додаткових угод) про внесення змiн
до вже укладених (iснуючих) правочинiв, в тому числi правочинiв про їх розiрвання (дострокове припинення), граничною вартiстю на кожний
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Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

5

правочин в розмiрi 15 000 000,00 (п’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.) гривень або еквiвалент зазначеної суми в будь-якiй iншiй валютi за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладення правочину. Вартiсть активiв ТОВАРИСТВА станом на 31.12.2016 р.: 12
465,00 тис.грн. Cпiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину,(граничної вартостi кожного
правочину) до вартостi активiв ТОВАРИСТВА: 120,3369%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 80 096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах: 80 096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 54 465. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
4

27.04.2017

15000

12465

120.3369

Зміст інформації:
27.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ТСД» (надалi – ТОВАРИСТВО) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, з юридичними особами, афiлiйованими з ТОВАРИСТВОМ (ознака
заiнтересованостi з ТОВАРИСТВОМ – юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника), за виключенням правочинiв (угод) з ТРК МЕДIА ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (TRK MEDIA HOLDING LIMITED)
(реєстрацiйний номер НЕ 239327), а саме: правочинiв щодо надання ТОВАРИСТВОМ послуг з виробництва та/або розмiщення рекламних
матерiалiв, правочинiв (додаткових угод) про внесення змiн до вже укладених (iснуючих) правочинiв, в тому числi правочинiв про їх
розiрвання (дострокове припинення), граничною вартiстю на кожний правочин в розмiрi 15 000 000,00 (п’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.)
гривень або еквiвалент зазначеної суми в будь-якiй iншiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладення
правочину. Вартiсть активiв ТОВАРИСТВА станом на 31.12.2016 р.: 12 465,00 тис.грн. Cпiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи
суми коштiв, що є предметом правочину, (граничної вартостi кожного правочину)до вартостi активiв ТОВАРИСТВА: 120,3369%. Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй: 80 096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 80 096. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 54 465. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
5
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Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

5

Зміст інформації:
27.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ТСД» (надалi – ТОВАРИСТВО) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення
ТОВАРИСТВОМ значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, з юридичними особами, афiлiйованими з ТОВАРИСТВОМ
(ознака заiнтересованостi з ТОВАРИСТВОМ – юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника), за виключенням правочинiв (угод) з ТРК МЕДIА ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (TRK MEDIA HOLDING LIMITED)
(реєстрацiйний номер НЕ 239327), а саме: правочинiв про надання ТОВАРИСТВУ послуг, в тому числi технiчних послуг, пов’язаних з
наданням доступу для використання частини потужностi передавача; правочинiв (додаткових угод) про внесення змiн до вже укладених
(iснуючих) правочинiв, в тому числi правочинiв про їх розiрвання (дострокове припинення); граничною вартiстю на кожний правочин в розмiрi
15 000 000,00 (п’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.) гривень або еквiвалент зазначеної суми в будь-якiй iншiй валютi за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України на дату укладення правочину. Вартiсть активiв ТОВАРИСТВА станом на 31.12.2016 р.: 12 465,00 тис.грн.
Cпiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, (граничної вартостi кожного правочину)до
вартостi активiв ТОВАРИСТВА: 120,3369%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 80 096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах: 80 096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 54 465. Кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
6

27.04.2017

15000
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120.3369

Зміст інформації:
27.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ТСД» (надалi – ТОВАРИСТВО) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення
ТОВАРИСТВОМ значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, з юридичними особами, афiлiйованими з ТОВАРИСТВОМ
(ознака заiнтересованостi з ТОВАРИСТВОМ – юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника), за виключенням правочинiв (угод) з ТРК МЕДIА ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (TRK MEDIA HOLDING LIMITED)
(реєстрацiйний номер НЕ 239327), а саме: правочинiв щодонайму (оренди) ТОВАРИСТВОМ рухомого та/або нерухомого майна, правочинiв
(додаткових угод) про внесення змiн до вже укладених (iснуючих) правочинiв, в тому числi правочинiв про їх розiрвання (дострокове
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Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

5

припинення), граничною вартiстю на кожний правочин в розмiрi 15 000 000,00 (п’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.) гривень або еквiвалент
зазначеної суми в будь-якiй iншiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладення правочину. Вартiсть активiв
ТОВАРИСТВА станом на 31.12.2016 р.: 12 465,00 тис.грн. Cпiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є
предметом правочину, (граничної вартостi кожного правочину)до вартостi активiв ТОВАРИСТВА: 120,3369%. Загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй: 80 096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 80 096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «за» прийняття рiшення: 54 465. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
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Зміст інформації:
27.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ТСД» (надалi – ТОВАРИСТВО) прийнято рiшення про надання згоду на вчинення
ТОВАРИСТВОМ правочинiв про надання ТОВАРИСТВОМ послуг з виробництва та/або розмiщення рекламних матерiалiв, ринкова вартiсть
майна або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить суму вiд нижчого граничного значення, передбаченого Законом України «Про
акцiонернi товариства» на дату вчинення такого правочину, до 10 вiдсоткiв вартостi активiв ТОВАРИСТВА за даними його останньої рiчної
фiнансової звiтностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв з юридичними особами, афiлiйованими з
ТОВАРИСТВОМ (ознака заiнтересованостi з ТОВАРИСТВОМ – юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним
контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника), за виключенням правочинiв (угод) з ТРК МЕДIА ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (TRK
MEDIA HOLDING LIMITED) (реєстрацiйний номер НЕ 239327). Вартiсть активiв ТОВАРИСТВА станом на 31.12.2016 р.: 12 465,00 тис.грн.
Cпiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, (граничної вартостi кожного правочину)до
вартостi активiв ТОВАРИСТВА: 10%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 80 096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах: 80 096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 80 096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.

