
Титульний аркуш Повйомлення (ПовiдомленЕя про iнформацiю)

29.07.2020
(дата реестрацiТ eMiTeHToM елекгронного
документа)

ль 24l
(вихiдний реестрацiйний номер
електронного документа)

Пiдтверджую iдентичнiсть та достовiрнiсть iнформацii, що
Положення про розкриття iнформацii емiтентами цiнних па
НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ри 03 грулня 2013 року J\b 282б,
заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ Ук94iЪи 24,ру l3 року за J\b 2l80/24712 (iз
змiнами).

ьнии Баган Ю.М.
(посала) (прiзвище та iнiцiали керiвника)

особлива iH iпотечнi цiннi папери, сертифiкати
фо 3 нерухомiстю) eMiTeHTa

I. Загальнi вiдомостi

l. Повне найменування eMiTeHTa
Приватне акцiонерне товариство "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар"

2. Органiзацiйно-правова форма
Приватне акцiонерне товариство

82482 м.Моршин, вул.Геологiв, 12А
4. Iдентифiкацiйний код юридичноТ особи

224|5з22
5. Мiжмiський код та телефон, факс

(032б0) 6-22-88, (03260) 6-22-88
б. Адреса електронноТ пошти

v. fedoruk@ids-borj omi. соm
7. Найменування, iдентифiкацiйний код юридичноТ особи, краiЪа реестрацiТ юридичноТ особи та
номер свiдоцтва про включення до Реестру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги
на фондовому ринку, особи, яка здiйснюе оприлюднення реryльованоi iнформацiТ вiд iMeHi

учасника фондового ринку
.Щержавна установа "Агентство з розвитку iнфраструкryри фондового ринку УкраiЪи",

2|67 6262, 804, DR/0000 1 /АрА

II. Щанi про даry та мiсце оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю)

вlдповlдно до вимог
затвердженого рlшенням

Повiдомлення розмiщено на власному
веб-сайтi учасника фондового ринку

https://www.morshy
nska.ua/official 30.07.2020
(адреса.сторiнки) (дата)



BИoMocTi про прийняггя рiшення про попередне надання згоди на вчинення значних
правочинrв

М з/п
Щата

прийняття
рiшення

Граничня сукупна
BapTicTb правочинiв

(тис.грн)

BapTicTb акгивiв
eMiTeHTa за даними

ocTaHHboi рiчноi
фiнансовоi звiтностi

(Trrc_гnrr\

Спiввiдношеrrrrя граничноi
сукупноi BapTocTi правочинiв до

BapTocTi активiв eMiTeHTa за
даними останпьоi рiчноi

фiнансовоi звiтностi (v вiлсоткrх)
l 7 J 4 5

1 28.07.202о 200000 88з753 22,6з

Змiст iнформацii:

28.07.2020 р згiдно Рiшення }lb 49ruKR АКЦIОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МОРшИнСЬКиЙ ЗдвОД МIнЕРАJьних вод "оскАр" прийнято рiшення
про попередне надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укJIасти iз АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ (АЛЬФА-БАНК) (надалi - Банк) договору про вiдкритгя кредитноТ лiнiТ, у
вiдповiдностi з яким Банк вiдкрие Товариству вiдновлювану кредитну лiнiю на наступних yмoB:rx -
лiмiт щредитноТ лiнiТ - не бiльше 200 000 000,00 lривень (Щвiстi rуiльйонiв гривень 00 коп.)
BapTicTb акгивiв eMiTeHTa за даними останньоТ рiчноi фiнансовоТ звiтностi скJIадае - 883753 тис.грн.
Спiввiдношення граничноТ сукупноТ BapTocTi правочинiв до BapTocTi активiв eMiTeHTa за даними
останньоТ рiчноi фiнансовоТ звiтностi (у вiдсотках) - 22,63Уо. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй
(единий власник - акцiонер, який володiе l00 (Сто)%) - 880000. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували "за" - 880000. Кiлькiсть голосуючих акцiЙ, що проголосувttли "проти" - немае.


