Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
30.12.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№1
(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).
Генеральний директор
(посада)

Позiгун Ю.А.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника )

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕВIЗIЙНА СЛУЖБА ДНIПРОПЕТРОВСЬКА"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
49000, Дніпропетровська обл., Дніпро, вулиця Воскресенська, 14
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
20264089
5. Міжміський код та телефон, факс:
+380567781386, +380504355975
6. Адреса електронної пошти:
tsd@34.ua
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:
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://34.ua/ru/company

30.12.2020

(адреса сторінки)

(дата)

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

№ з/п

1

1

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)

2

3

4

25.04.2019

666,33

6 663,3

Співвідношен
ня ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
5

1 000

Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством
правочину

характер
афілійованості

8

9

10

11

особа є стороною
такого правочину

юридичні особи, за
умови, що одна з
них здійснює
контроль над
іншою

н/д

https://34.ua/co
mpany

тип особи

ознака
заінтересованості
у вчиненні
правочину

6

7

всі

Адреса
сторінки
власного вебсайту, на якій
розміщений
протокол
загальних
зборів
акціонерів/засі
дання
наглядової
ради, на
яких/якому
прийняте
рішення

прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи/
найменування
юридичної особи
або прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи акціонера

найменування
юридичної особи
або прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи

інші особи,
визначені
статутом
акціонерного
товариства

Інформація щодо афілійованої особи
акціонера або посадової особи органу
акціонерного товариства

Зміст інформації:
25.04.2019 р. загальними зборами акцiонерiв ПрАт "ТСД" прийнято рашення про надання згоди на вчинення ПрАТ "ТСД" правочинів про надання ПрАТ "ТСД" послуг з
виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є їх предметом,
становить суму від нижчого граничного значення, передбаченого Законом України "Про акціонерні товариства" на дату вчинення такого правочину, до 10 відсотків
вартості активів ПрАТ "ТСД" за даними його останньої річної фінансової звітності, з юридичними особами, афілійованими з ПрАТ "ТСД" (ознака заінтересованості з
ПрАТ "ТСД" - юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи - кінцевого бенефіціарного власника).
Надано дозвіл та уповноважено Генерального директора ПрАТ "ТСД" на вчинення правочинів, зазначених в п.11.1. цього рішення, із визначенням умов таких правочинів
на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ "ТСД".
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 80 096
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 80 096.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 80 096.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
2

25.04.2019

666,33

6 663,3

1 000

інші особи,
визначені
статутом
акціонерного
товариства

всі

особа є стороною
такого правочину

юридичні особи, за
умови, що обидві
перебувають під
контролем третьої
особи

н/д

https://34.ua/co
mpany

Зміст інформації:
25.04.2019 р. загальними зборами акцiонерiв ПрАт "ТСД" прийнято рашення про надання згоди на вчинення ПрАТ "ТСД" правочинів про надання ПрАТ "ТСД" послуг з
виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є їх предметом,

становить суму від нижчого граничного значення, передбаченого Законом України "Про акціонерні товариства" на дату вчинення такого правочину, до 10 відсотків
вартості активів ПрАТ "ТСД" за даними його останньої річної фінансової звітності, з юридичними особами, афілійованими з ПрАТ "ТСД" (ознака заінтересованості з
ПрАТ "ТСД" - юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи - кінцевого бенефіціарного власника).
Надано дозвіл та уповноважено Генерального директора ПрАТ "ТСД" на вчинення правочинів, зазначених в п.11.1. цього рішення, із визначенням умов таких правочинів
на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ "ТСД".
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 80 096
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 80 096.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 80 096.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

