
Титульний аркуш Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю)

29.07,2020
(дата реестрацii eMiTeHToM електронного документа)

Nр24112

(вихiлний реестрачiйний номер електронного локумента)

НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового 03 грулня 201З року J\Ъ 282б,
зареестрованого в М iHicTepcTBi юстицiТ УкраТни за J\Ъ 2180/247|2 (iз змiнами).

Баган Ю.МГенеральний директор
(посада) iнiцiали керiвника або уповноваженоi

особи eMiTeHTa)

Особлива iнформацiя (iнформа папери, сертифiкати фонду
операцlи з ух lтeHTa

I. Загальнi вiдомостi
1. Повне найменування eMiTeHTa:

Приватне акцiонерне товариство "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар"
2. Органiзацiйно-правова форма:

Приватне акцiонерне товариство
3. Мiсцезнаходження:

82482, Львiвська обл., м.Моршин, вул.Геологiв
4. Iдентифiкацiйний код юридичноТ особи:

224\5з22
5. Мiжмiський код та телефон, факс:

(03260) 6-22-88, (03260) 6-22-88
6. Адреса електронноТ пошти:

v. fedo ruk@ ids -borj omi. с о m
7. Найменування, iдентифiкацiйний код юридичноТ особи, краТна ресстрацiТ юридичноТ особи та
номер свiдоцтва про включення до Реестру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на

фондовому ринку, особи, яка проводить дiяльнiсть з оприлюднення регульованоТ iнформацiТ вiд iMeHi

учасника фондового ринку (у разi здiйснення оприлюднення):
,Щержавна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку УкраТни",

2L 67 6262, УкраiЪа, D R/0000 1 /АРА
8. Найменування, iдентифiкацiйний код юридичноТ особи, краТна реестрацiТ юридичноТ особи та
номер свiдоцтва про включення до Реестру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на

фондовому ринку, особи, яка здiйсню€ подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до
НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку (у разi, якщо eMiTeHT не подас Iнформацiю
до НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку безпосередньо):

,Щержавна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондовЬго ринку УкраТни",
2| 6'7 6262, УкраТна, DR/00002/ARM

II. ffанi про дату та мiсце оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю)

Пiдтверджую iдентичнiсть та достовiрнiсть iнформацiТ,
Положення про розкриття iнформацiТ емiтентами цiнни

Повiдомлення розмiщено на власному
веб-сайтi учасiика фондового ринку

вiдповiдно до вимог
iB, затвердженого рiшенням

htфs ://www.morshynska.ualoff,rcial з0.07.2020
(URL-адреса веб-сайту) (лата)



Вiдомостi про прийняття рiшення про попередн€ надання згоди на вчинення значних
правочинlв

.}lb з/п
Щата

прийняття
рiшення

Гранична сукупна
BapTicTb правочинiв

(тис.грн)

BapTicTb акгивiв
eMiTeHTa за даними

ocTaHHboi рiчноi
фiнансовоi звiтностi

(тис.гпн)

Спiввйношення граничноi
сукупноi BapTocTi правочинiв до

BapTocTi активiв eMiTeHTa за
даними ocTaHHboi рiчно'i

фiнансовоi звiтностi (ч вiдсотках)
l 2 4 5

l 28.07.2020 260 000 883 753 29,42

Змiст iнформачii:
28.07.2020 р згiдно Рiшення ЛЪ 49ruKR АкLЦонЕРА ПРИВАТноГо АкцIоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА
'МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ ВОД 'ОСКАР' прийнято рiшення про попередн€ надання згоди на
вчинення значного правочину, а саме надати згоду Товариству на укJIадення iз АКЩIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"АЛЬФА-БАНК" (даrri - Банк) договору застави майнових прав на грошовi кошти, розмiщенi на рахунку Товариства
(далi- договiр застави). BapTicTb предмету застави 2б0 000 000 грн.
BapTicTb активiв eMiTeHTa за даними останньоТ рiчноТ фiнансовоТ звiтностi скJIада€ - 88375З тис.грн. Спiввiдношення
граничноТ сукупноТ BapTocTi правочинiв до BapTocTi активiв eMiTeHTa за данимй останньоi рiчноТ фiнансовоТ звiтностi (у
вiдсотках) - 29,42о/о. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй (единий власник - акцiонер, який володiе 100 (Сто)%) -
880000. Кiлькiсть rолосуючих акцiй, що проголосувtlли "за" - 880000. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосувiulи
"проти" - немае.


