
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  

 

Генеральний директор       Жовнiр Валерiй Васильович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
02.08.2016 

(дата) 

 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ ВОД 
"ОСКАР" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

82482, Львiвська область, м.Моршин, вул.Геологiв, 12-А 

4. Код за ЄДРПОУ 

22415322 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(03260) 6-22-88 (03260) 6-22-88 

6. Електронна поштова адреса 

valentin.fedoruk@ids-borjomi.com.ua 

 

 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.07.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 
№140 Бюлетень "Цiннi папери папери 

України" 
01.08.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

www.morshinska.ua  в мережі Інтернет 01.08.2016 



 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ 

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) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 28.07.2016 70935.582 471054 15.06 

Зміст інформації: 

28.07.2016 року уповноваженим органом: Компанiя «IНТЕРНЕШНЛ ДIСТРIБ’ЮШН СIСТЕМЗ ЛIМIТЕД» (International Distribution Systems 

Limited), що є юридичною особою вiдповiдно до законодавства Республiки Кiпр, зареєстрована 06.04.2011 року, реєстрацiйний № НЕ 281187, з 

мiсцезнаходженням за адресою: Tassou Papadopoulou, 6, f/o 22, Agios Dometios, Nicosia, Cyprus, 2373, як єдиний власник - акцiонер, що володiє 

100 (Cто) % акцiй Приватного акцiонерного товариства «Моршинський завод мiнеральних вод «Оскар» (ПРАТ «МЗМВ «Оскар»), код ЄДРПОУ 

№ 22415322, в особi директора Нiккi Ен Реймундо, яка дiє на пiдставi Статуту та Сертифiкату про посадових осiб прийнято рiшення – надати 

згоду на вчення наступного значного правочину: Купiвля 1 (одна) комплектної лiнiї розливу (бутелювання) мiнеральної води у пляшки ПЕТ 

ємкiстю 1,5 л., номiнальною потужнiстю 44 000 (сорок чотири тисячi) пляшок на годину (в розрахунку на пляшку 1,5 лiтри) вартiстю 70 935 

582, 19 (сiмдесят мiльйонiв дев’ятсот тридцять п’ять тисяч п’ятсот вiсiмдесят двi гривнi 19 копiйок) гривень у Приватного акцiонерного 

товариства «Iндустрiальнi та дистрибуцiйнi системи» (ПрАТ «IДС»)(надалi - Обладнання). Поставка Обладнання здiйснюється на умовах EXW 

за адресою: Україна, Львiвська область, Стрийський район, м. Моршин, вул. Геологiв, 12 А у вiдповiдностi до правил IНКОТЕРМС 2010, не 

пiзнiше нiж через 10 (десять) календарних днiв вiд дати пiдписання вiдповiдного Договору обома сторонами правочину. Оплата здiйснюється 

шляхом перерахування безпосередньо на рахунок ПРАТ «IДС», грошових коштiв в наступному порядку: 100% вiд вартостi Обладнання, а саме: 

70 935 582,19 (сiмдесят мiльйонiв дев’ятсот тридцять п’ять тисяч п’ятсот вiсiмдесят двi гривнi 19 копiйок) - сплачується протягом 30 

(тридцяти) календарних днiв вiд дати поставки Обладнання. 



№ 

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) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначеної вiдповiдно до законодавства складає 70 935,582 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 471 054 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (у вiдсотках): 15,06  

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 880 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 880 000 шт. 

Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 880000 шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 шт. 

Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом 

акцiонерного товариства немає. 

 


