Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕЛЕВIЗIЙНА СЛУЖБА ДНIПРОПЕТРОВСЬКА"
20264089
49000, м. Днiпро, Воскресенська,14
(056) 745-97-75 (056) 745-97-70
a.veselov@34.ua
http://34.ua/company
Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість

II. Текст повідомлення
26.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв ПрАт "ТСД" прийнято рашення про надання згоди на
вчинення ПрАТ «ТСД» правочинiв про надання ПрАТ «ТСД» послуг з виробництва та/або
розмiщення рекламних матерiалiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 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 ПрАТ «ТСД» за даними його останньої рiчної фiнансової звiтностi, з
юридичними особами, афiлiйованими з ПрАТ «ТСД» (ознака заiнтересованостi з ТОВАРИСТВОМ –
юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника). Вартiсть активiв ПрАТ "ТСД" станом на 31.12.2017 р.: 7400,00
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майта або послуг чи суми коштiв, що є предметом
правочину до вартостi активiв ПрАТ "ТСД" на 31.12.2017 р.: 10%. Загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй:80096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах акцiоерiв:
80096. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення: 80096. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення: 0.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Пахомов Руслан
Володимирович

2. Найменування посади
Генеральний директор

(підпис)
М.П.

(ініціали та прізвище керівника)
27.04.2018
(дата)

