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

№2
(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

Позiгун Ю.А.

(посада)

(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 попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупна
вартість правочинів
(тис.грн)

1
1

2
25.04.2019

3
200 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
6 663,3

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
3 001,52

Зміст інформації:
25.04.2019 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТСД" (надалi -ТОВАРИСТВО) прийнято рiшення про надання
попередньої згоди на вчинення ПрАТ "ТСД" протягом одного року з дня прийняття рiшення Зборами наступних
значних правочинiв (правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "ТСД"):Правочинів щодо отримання ПрАТ
"ТСД" в національній та/або іноземній валютах позики (поворотної фінансової допомоги), безповоротної фінансової
допомоги; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів (договорів позики
(надання поворотної фінансової допомоги); граничною вартістю на кожен правочин в розмірі 75 000 000,00 (сімдесят
п'ять мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом
Національного банку України на дату укладення відповідного правочину;
Правочинів про передачу (відчуження) майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, за якими ПрАТ "ТСД"
набуває майнові права на об'єкти інтелектуальної власності; правочинів щодо створення та/або розповсюдження ПрАТ
"ТСД" об'єктів інтелектуальної власності, передавання ПрАТ "ТСД" майнових прав інтелектуальної власності третім
особам; правочинів щодо купівлі - продажу рухомого майна; найму (оренди) ПрАТ "ТСД" рухомого та/або нерухомого
майна; правочинів щодо надання ПрАТ "ТСД" послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів;
правочинів про надання ПрАТ "ТСД" послуг, в тому числі технічних послуг, пов'язаних з наданням доступу для
використання частини потужності передавача; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених
(існуючих) правочинів, в тому числі правочинів про їх розірвання (дострокове припинення); граничною вартістю на
кожний правочин в розмірі 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної
суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення правочину;
Гранична сукупна вартість усіх правочинів, зазначених у підпунктах 9.1.1., 9.1.2. цього рішення, що будуть вчинятися
на підставі цього рішення, не повинна перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів гривень 00 коп.) гривень або
еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату
прийняття Зборами цього рішення.
9.2. Надати дозвіл та уповноважити Генерального директора ПрАТ "ТСД" на вчинення правочинів, зазначених в
підпунктах 9.1.1., 9.1.2. пункту 9.1. цього рішення, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, але за
умови дотримання вимог пункту 1 цього рішення, 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.

